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GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Bild: Reklambroschyr från Midwest, google

MRO-KORT

För att vara berättigad till ett MRO-kort ska man i 
någon form ha tjänstgjort fem dagar eller 40 
timmar under innevarande år för sin 
moderförening. Tjänstgöring avser i detta allt från 
föreningsarbete till trafiktjänst. 

Däremot är MRO-kortet inte avsett att delas ut till 
personer som på andra sätt, tex genom gåvor 
bidragit till sin förenings verksamhet. Där är det 
upp till respektive förening att på det sätt man 
tycker det är lämpligt tacka dessa personer. 
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Säkerhetsseminarium - tid för anmälan! 
Som har utannonserats i tidigare MRO-Akt kommer vinterns seminarium att hållas helgen 16-17 
januari 2016. Platsen blir liksom tidigare år Mjölby stadshotell. Vi börjar när tågen har anlänt från 
olika håll ungefär kl. 10.30 på lördagsförmiddagen. Vi slutar på söndagseftermiddagen senast kl. 
15.30, strax före lämpliga avgångar. 

MRO:s styrelse anser att seminariet är mycket viktigt och subventionerar därför arrangemanget 
rejält. Priset blir därför endast 800 kr per deltagare för mat, kaffe, enkelrum och seminarielokal 
under två dagar. Varje deltagare betalar denna summa till hotellet före avfärden på 
söndagseftermiddagen. Styrelsen har vidare beslutat att högst två personer per förening får sin 
kostnad subventionerad. En eventuell tredje får betala den faktiska kostnaden som är 1693 kr. 
Kursen vänder sig till de inom föreningarna som sysslar med säkerhetsfrågorna. 

Nu är det tid att anmäla deltagare inom respektive förening till ragnar.hellborg@nuclear.lu.se . 
Senast måndagen 28 december måste jag ha anmälan. Samtliga föreningar med trafik förväntas vara 
representerade! Har du speciella önskemål om mat, skriv det i anmälan. 

Ragnar 

Bild: 7 februari 2007, vid Snake Creek, Charleston, Utah
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