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Beslut om TS avgifter från 1 januari
2014
Beslut inför 1 januari 2014 är nu tagit och
finns på TS‐hemsida (TSFS 2012:98). Ty‐
värr kvarstår avgiften för ansökan om
godkännande av utbildningsplan trots
MRO:s argumentering i remissvaret mot
denna avgift för fristående banor. Arbets‐
gruppen kommer därför att ta upp denna
avgift med Näringsdepartementet.

MRO:s höst‐ och årsmöte 5‐6
oktober 2013
Munkedals Jernväg vill komplettera sin
inbjudan till höstmöte med följande pris‐
bild för de olika bokningsalternativen.
Man låter också hälsa att det är bra om
man anger önskemål om vilken person
man vill dela rum med.
Paket 1: Grundpris per deltagare med
övernattning i dubbelrum: 1.700 kr. I pri‐
set ingår lunch lördag, eftermiddagsfika,
tvårätters kvällsmåltid, övernattning till
söndag, frukost, utflykt, förmiddagsfika,
och lunch.
Paket 1 X: Grundpris per deltagare med
övernattning i sovsal: 1.500 kr. I priset in‐
går: lunch lördag, eftermiddagsfika, två‐
rätters kvällsmåltid, övernattning till sön‐
dag, frukost, utflykt, förmiddagsfika, och
lunch.
Paket 2: Grundpris per deltagare båda da‐
garna enligt ovan, men utan övernattning
1.250 kr.
Paket 3: Deltagande lördag inkl lunch och
fika 450 kr.
Paket 4: Deltagande söndag inkl utflykt,
lunch och fika 500 kr.
Tilläggspaket: Ankomst fredag kväll, extra
övernattningskostnad inkl frukost 550 kr.

Tilläggspaket X: Ankomst fredag kväll,
extra övernattningskostnad i sovsal inkl
frukost 350 kr.
Räkna samman värdet av prispaketen och
betala till bankgiro 845‐1312, Museiföre‐
ningen Munkedals Jernväg, så att betal‐
ningen finns på kontot senast 2 oktober
2013. Ange som betalningsreferens
“MRO, föreningssignatur, första deltagar‐
namn”.
Alla övriga detaljer om höst och årsmötet
finns i förra MRO‐Aktuellt.

Arbetslivsmuseer
Nyheter i det senaste nyhetsbrevet från
Arbetets museum och ArbetSam hittar
man på www.arbetsam.com. Den största
nyheten är att Arbetets museum kommer
under tre år, med början hösten 2013, att
erhålla en miljon kronor per år från
Kulturdepartementet för en satsning på
ett Kunskapscentrum för
arbetslivsmuseer. Annons om ledig tjänst
förknippad med detta finns nedan.
Annons: Arbetslivsintendent –
Kunskapscentrum för arbetslivs‐museer
Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmu‐
seum med historiskt djup. Museet öppnades 1991
och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns ar‐
bete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av
föremål, istället samlar vi på yrkesminnen och lev‐
nadsberättelser. Arbetets museum har ett särskilt
ansvar för alla arbetslivsmuseer i Sverige. Arbe‐
tets museum i Norrköping har fått i uppdrag av
Kulturdepartementet att utöka Utbildningsverk‐
samheten gentemot Sveriges 1400 arbetslivsmu‐
seer och bygga upp ett kunskapscentrum. Vi söker
nu en driven projektledare som ska bygga upp
detta kunskapscentrum. Personen vi söker ska ha
god kännedom om arbetslivsmuseerna och deras
förhållanden. I mötet med Arbetslivsmuseerna
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ska personen arbeta med museikunskaper och
tekniska kunskaper som krävs för bevarande av
industrisamhällets kulturarv. I arbetsuppgifterna
ingår det att organisera utbildningar på olika plat‐
ser i Sverige.
Du ska ha:
god organisationsförmåga
kännedom om arbetslivsmuseer
kunskap om hur museer fungerar
kunskap om industrisamhället
tekniska kunskaper, praktiska
samarbetsförmåga
viljan att resa
datorkunskaper – officepaketet
intresse för digital teknik
Villkor och ansökan
Tjänsten är en treårig projektanställning på 100 %
med omgående start. Tjänsten är placerad på
Arbetets museum i Norrköping, men resor över
hela Sverige förekommer. Arbetets museum om‐
fattas av kollektivavtal mellan KFO och Unionen.
Arbetets museum strävar efter mångfald på ar‐
betsplatsen. Har du rätt kompetens är du intres‐
sant för oss, oavsett kön, ålder, sexuell läggning,
etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning. An‐
sökan till marinette.fogde@arbetetsmuseum.se
senast den 29 september. Skriv ”Arbetslivsinten‐
dent” i ämnesraden. Ansökan ska innehålla ett
personligt brev, CV och löneanspråk. Frågor om
tjänsten ställs till Marinette Fogde, forskningschef
Arbetets museum, 0763366738, e‐adress se ovan.
eller 1:e intendent, Torsten Nilsson,
torsten.nilsson@arbetetsmuseum.se. Fackliga
frågor besvaras av Mårten Mellberg (DIK), 011 23
17 23, marten.mellberg@arbetetsmuseum.se.

Ytterligare nyhet från ArbetSam

24-25 januari 2014
Arbetets museum, Norrköping
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