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Hälsning fran JHRF och redovisning av större JHRF-frågor

Anders Svensson berättade lite fakta om frrbundet ftir att sedan presentera aktuella JHRF-frågor: deltagande i
Almedalsveckan, agerande kring Transportstyrelsens avgifter, ERTMS-frågan, uppvaktningar av departement och
myndigheter samt arrangerandet av Tågsldpp - de flesta av dessa aktiviteter tillsammans med MRO.

lg

Bekräftelse om tid och plats fiir vårmötet 2013

Ragnar Hellborg meddelande att det kommit ett erbjudande fran MSS om attarrangeravårmötet 2013 iMalmö. Anders
Silfverling fyllde på med att det pratats om 2 eller 9 mars - man ftlr bestiimma vilken dag - och att mötet kan äga rum på
Tekniska Museet i Malmö. Dock blir det inga "åkattraktioner", men frrhoppningsvis möjlighet att visa en ny vagnhall.
Ragnar Hellborg fyllde på med att det finns många utställningar i museet alttillapå. Man kan fortsätta arbeta på ett
progr€rm, men vilken dag ska mötet äga rum? Johan Vinberg ftireslog ftirsta helgen p ga att många ftireningar börja ha
årsmöten något senare i mars. Beslutades att ftirlägga MRO vårmöte till Malmö 2013-03-02.

20

Idd om plats fdr MRO årsmöte/höstrnöte 2013

Hakan Nordenadler undrade om det fanns några idder? Ragnar Hellborg svarade att man diskuterat möjligheten att
komma till MJ i Munkedal och fäu erbjudande om detta. Dag Legnesjö fyllde på med att ftireningen hoppas vara mogna
for ett sådant arangemang då och ska göra ett försök - banorna åir välkomna till Munkedal nästa höst. Beslutades att
arbeta med års- och höstmötet 2013 i den riktningen.

2l

Öwiga frågor anmälda under punkt

a)

Stadgeöversyn

3

Ragnar Hellborg berättade att styrelsen fick ett uppdrag afinfiapå stadgarna vid frrra mötet, men man vill göra det
tillsammans med JHRF och det har inte blivit tillfiille till det, varftir man önskar sk;iuta på den diskussionen. Thomas
Lange undrade om det fanns något speciellt skäl? Lars Granström svarade att kriteriet ftir medlemskap skulle ses över
MRO har gjort detta tidigare och då tillkom associerade medlemmar och nu finns det idöer om en vidare definition av
grunden fiir medlemskap. Detta vill man se över tillsammans med JHRF. Anders Svensson påpekade att det redan nu
finns sex organisationer som är med i båda riksorganisationema. Lars Granström fortsatte med att det finns järnvägsbevarandefrreningar som inte lir med i någondera. Lars Johansson undrade om JHRF enbart tar in medlemmar som kör
museifafik på statens spår? Anders Svensson svarade att något sådant krav inte finns, men frrbundets verksamhet iir i
ftirsta hand inriktad på dessa föreningar.

-

b)

Representation på JHRF höstmöte

Johan Vinberg undrade om någon annan kan representera MRO på JHRF hösfinöte2012-10-20 - ingen i MRO-styrelsen kan närvara då. Lars Granström undrade om någon representant fran någon annan frrening, t ex NBVJ och SH, som
iir med på detta möte även kan representera MRO. Thomas Nyström svarade att NBVJ nät.arar, men dock inte han
själv. Hakan Nordenadler ftireslog att vända sig till Ragnar Hellborg med fdrslag och att efterhöra vilka frågor som ska
bevakas.
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Avslut

Håkan Nordenadler avslutade frrhandlingarna
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Förslag

till budget

och årsavgift fiir kommande verksamhetsår

Johan Vinberg meddelade att det utdelade fiirslaget till budget utgått från samma medlemsavgifter som ftiregående
verksarnhetsår, d v s 8 000,-, (fbr medlemmar med över 500 000,- i trafikinttikter), 4 500,- (ftir medlemmar med

50 000,-500 000,- i trafftintakter) respektive I 500,- (för medlemmar med under 50 000,- i trafikintäkter). Associerade medlemmar betalar 500,-. I denna budget har man lagt till en del utgifter, bl a 10 000,-/st ftir några seminarier.
Budgeten balanserar på ett negativt resultat som frrvähtas tas av ftirra arets RAÄ-medel. Staffan Beijer fiireslo g attläta
RAÄ-medlen s)mas som intäkt i budgeten och önskade veta hur de använts. Johan Vinberg svarade att han kan skicka ut
en ny budget. Magnus Braxell undrade vilket år Almedalsdeltagandet avsåg och frreslog att ta med dubbla FEDECRAll--avgifter i denna budget. Johan Vinberg svarade att det avsåg 2012 och hanteras i efterskott p g a att fakturorna
kan väntas komma först senare under höstarna och han kan hantera FEDECRAIL-avgiften enligt ftirslag.
Thomas Lange undrade om bidraget från RAli iir ett engångsbidrag eller kan erhållas flera gånger? Ragnar Hellborg
svarade att han avsåg ta upp detta under söndagens möte, men man ska redovisa anvåindningen av detta bidrag senare i
höst och ska också söka det på nytt. Johan Vinberg fyllde på med att om detta bidrag återkommer kan,eventuellt medlemsavgifterna sänkas. Dag Legnesjö såg hellre en högre aktivitet i MRO. Anders Svensson fyllde på med att detta är en
av de fii driftstöd som finns (kvar) i bidragsvåirlden och att det infi)r detta år kom ett utökat anslag till RAÄ frr detta
bidrag tillsammans med ett uppdrag åt neÄ aft dela ut sådana lidrag till nya organisationer - MRO, JHRF m fl ansökningar blev något av "gud hör bön" ftir RAÄ...
Lars Johansson undrade varfrr medlemsavgifterna skulle differentieras eftersom alla får sarnma npa av MROs verksamhet? Dessutom hade ju en extra debitering ftir Almedalen tagits ut. Johan Vinberg svarade att denna extra debitering
gjordes 2011 fttr det årets Almedalsdeltagande och den differentierade medlemsavgiften fiireslogs för att i fortsättningen slippa extra debiteringar. Björn Perneborn fyllde på med att den utökade och differentierade medlemsavgiften
handlade mycket om just Almedalen och beslutades av 20l l års årsmöte. Lars Johansson undrade om man då kiinde till
pengarna från RAÄ? Ragnar Hellborg svarade att anslaget från RAÄ ansöktes i julveckan 2011 och beslutades i början
av är 2012, alltså flera månader efter höstmötet. Vidare meddelade Ragnar Hellborg att en.ansökan om pengar till
Almedalsdeltagandet är 20ll avslogs. Anders Svensson fiirtydligade med att denna ansökan och detta avslag avsåg
pengar fran arbetslivsmuseistödet, alltså ett annat stöd. Håkan Nordenadler undrade om det var dags frr beslut?
Beslutades att godkänna budgeten (efter efterhandskonigeringar) och uttag av medlemsavgifter enligt förslag.
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Redovisning från TRl-grupnen

Björn Pemeborn inledde med att han har stått på liknande möten några ganger och redovisat gruppens arbete: 2007 gick
ett frrsta ftirslag ut på remiss, nyäret2007/2008 hade det kommit in 500 synpunkter, varierade från redaktionella till
sådana som inte förstått ftirslaget. Alla frrslag sammanställdes sedan. En kritisk synpunkt var att man inte skulle tilliimpa vissa delar varför dessa inte skulle vara med, men då hade man inte fiirstått att det var en mall. Andra ville ha
med Trafikverkets TRI. I Lundsbrunn 2010 tyckte man sig vara ftirdiga, men från ÖSll kom det önskemål om att man
(återigen) ville ha med text om fiåinbevakade stationer, varftir gruppen insåg att man inte var klara. I början av 2012 var
det senaste gruppmötet, foljt av en redaktionell översyn som gjordes efter sommaren och nu kiinns ftirslaget klart.
Han gick igenom-skillnader mot remissutgåva , forst redaktionella: Termen Säo har anviints i st f TRI, det är nu en ftirgversion (med möjlighet till svartvit utgåva), en avdelning C med anvisningar frr järnvägen har tillftrts (avdelning A är
Allmän del och avdelning B avhandlar trafikledning), frrklaringar finns nu inte enbart med håinvisning till löpande text
sämt ftirklarande illustrationer har tillagts, framförallt i avdelning B.
Skillnaderna sakligt är att: Mellansignal har ersatts av inre infartssignal resp utfartssignal, bestämmelser om bdisp har
fördjupats - två varianter finns; med bdisp-journal resp med huvudtillsyningsman -, termen tillfdlligt sidospår är bytt
mott byggspår, dvåirgsignaler (och A-signaler) har liksom alternativ med viktbaserad bromstalsberåikning samt fi?irrbevakade stationer har infrrts med en stor måingd kompletteringar o konsekvensändringar.

Det som händer nu är fortsatt redaktionell översyn * komplettering med fler bilder, kontroll av allahåinvisningar - samt
kontakt med Transportstyrelsen (efter redaktionell översyn) - hur vill de att vi ska gå vidare och hur vill de att riskanalys ska ske? Sedan håinder (förhoppningsvis) att Transportstyrelsen godkåinner MRO Säo (mall för trafikregler ftr
museijärnväg), MRO-järnvägarna ska anpassa mallen till Säo fdr (sin) jåirnväg, MRO-jiirnvägama ansöker om ändring
av tillstånd så att Säo ftr (sin) järnväg fåx tillämpas samt MRO-järnvägarna genomför fortbildningsinsatser
- det tir trots

allt en del åindringar.
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Redovisning av MRO verksamhet och bokslut

Ragnar Hellborg redovisade verksamhetsberättelsen enligt MRO-Aktuellt 812012. Några smärre ändringar i avsnittet
om Transportstyrelsen meddelades i form av flyttning av andra stycke till sist i avsnittet och byte av augusti till september i samma stycke. Thomas Lange önskade att årsmötet skulle framftira ett tack till arbetsgruppen för framgångsrikt arbete, vilket verkställdes med en applåd! Med dessa ändringar och kommentarer lades verksamhetsberäffelsen till
handlingarna.
Johan Vinberg inledde med att årsmötet 201I beslutade om en kraftig höjning av medlemsavgiften ftir stora ftireningar,
en höjning for medelstora och en sänkning ftir små ftireningar (i samtliga fal räknat på trafikintäkter), vilket gjorde att
MRO fick 41 000,- extra, totalt blev inttikterna på 86 000,-. Dessa intäkter har gätt till diverse smärre utgifter, men ock-

till ökande resekostnader. MRO bidrog inte till FEDECRAILs ungdomsläger detta år. Säkerhetsarbetsgruppen blev
inte så kostsam som budgeterat, men det tillkom en kostnad frr en säkerhetskonferens. Det finns diverse idöer om hur
de kvarvarande RAÄ-medlen ska användas och MRO önskar fä (kvarvarande) medel överftirt till det nya verksamhetsåret. Björn Perneborn påpekade att tidigare år har avgiften till FEDECRAIL betalats fbrsent - hur kan det bli en fordran? MRO kan ta denna utgift med redan nu. Johan Vinberg önskade i så fall ett beslut om att fii göra detta innevarande
år. Björn Perneborn undrade hur resultat står i fiirhållande till budgeten? Johan Vinberg svarade att de överenssttimmer
ganska bra, utom att det blev mindre utgifter för resor ft)r säkerhetsarbetsgruppen. Med dessa kommentarer lades bokslutet till handlingarna - beslutades dessutom att överfiira kvarvarande RAÄ-medel till innevarande verksamhetsår.
så
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Revisorernas rapport

Thomas Lange läste upp revisionsberättelsen, vilken tillsty'kte fastställande av resultat- och balansriikningen, disposition av kvarvarande medel enligt styrelsens förslag och ansvarsfrihet frr styrelsen. Han påpekade att man tillstyrker
anvåindning av RAÄ-medlen och hanteringen av avgifterna till FEDECRAIL. Revisionsberättelsen tades därefter till
handlingarna utan kommentarer

9

Fråga om ansvarsfrihet ftir st-yrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet fdr det gålirgrn verksamhetsåret.
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Valberedningens ftirslag

till

stwelse

ftr MRO

Per-Olof Söderpalm meddelade att valberedningen bestått av honom själv och Anders "Ante" Svensson och att man
ldreslar oft)rändrad styrelse.
I

I

Val av ordftirande i stwelsen

Till ordforande valdes
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Val av två ledamöter i'styrelsen

Till ledamöter valdes

l3

Ragnar Hellborg (omval).

Lars Granström (omval) och
Johan Vinberg (omval).

Valberedningens ft)rslag

till revisor

och revisorssuppleant

Anders "Ante" Svensson meddelade att man foreslår oforiindrad revisor och d:o suppleant.
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Val av en revisor och en revisorssupplgant

Till revisor valdes
och till revisorssuppleanter valdes

15

Thomas Lange (omvdl)
Sven Fernqvist (omval).

Val av valberedning

Till valberedning valdes

Anders "Ante" Svensson (omval) och
Per-Olof Söderpalm (omval).
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Harald Agrell
Roland Bol

Stockholms Spåmögar AB
Magnus Braxell
Thomas Lange (ävenMRO ochMUMA)
Tjastbygdens Jörnvtigsförening
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Ulf Törby

I\f

Östra Södermanlands Jdrnvdg
Per Englund

Stig Svallhammar

Gäster:
Jörnvögs historis ka Riksförbundet
Anders Svensson (även JInF)
J d rnvög s Info - F ö r I ag et
Anders Svensson (avin JHRF)

I

Höstmötets öppnande

Håkan Nordenadler hälsade välkommen till JTJ och berättade om arrangemangen varefter de närvarande presenterade
sig. Därefter öppnade Ragnar Hellborg'årsmötet

2

Fråga om kallelsen skett korrekt och i tid

Ragnar Hellborg meddelade att kallelser såints i MRO-Aktuellt 6-8112. Mötet ansåg sig behörigen sammankallat.

3

Fastställande av dagordningen

Följande punkt anmäldes under punkt 2l Övrigt:
Ragnar Hellborg anmälde Stadgefrågor.
Med detta tillägg fastställdes dagordningen.

o

4

Val av mötesordfbrande

Till mötesordforande valdes Håkan Nordenadler.
Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Anders

6

Svensson.

Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Anders "Ante"

Svensson.
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Plats:
Tidpunkt:
Deltagare:

Lilla Salen, Folkets Hus
14:40

enligt nedanstående lista

Närvarande:
MRO
Lars Granström
Ragnar Hellborg
Thomas Lange (även MUMA och SS AB)
Åtce Paulsson (även SkLJ)
Björn Perneborn (även SkLJ)
Anders "Ante" Svensson (även GHJ)
Per-Olov Söderpalm (även AGJ)
Johan Vinberg
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