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MRO-kort för 2018

Den utgör summan av:
- biljett försäljning
- abonnerade tåg
- exkl. moms
Denna uppgift skall sändas senast
2017-12-15 till: ake@jarnvag.info
/ Åke Paulsson

Exempelbild av 2018 års MRO-kort.
MRO Korten för 2018 kommer att bli i samma
utförande som 2017, med påtryckt namn på
innehavaren.
För att erhålla MRO kort krävs att medlemmen har deltagit i verksamheten i minst 40
timmar under 2017 i sin medlemsförening.
Korten kommer att tryckas första veckan januari 2017 och vara klara att distribueras till
respektive förening på säkerhetskonferensen
i Mjölby.
Listan för 2017, en Excel-fil, över berättigade
medlemmar har sänds ut till respektive förening.
Denna lista skall uppdateras och återsändas
senast 2016-12-15, till: ake@jarnvag.info
/ Åke Paulsson

Årsavgift till MRO för 2018
Enligt årsmötet beslut skall medlemsavgiften i
MRO 2018 vara baserad på respektive förenings trafikintäkt 2017. Samtliga föreningar
skall därför till MRO kassör skicka in uppgift
om föreningens totala trafikintäkt 2017.

Bevakning av Transportstyrelsens
föreskrifter
Som framgår av förra MRO-aktuellt och årsmötesprotokollet så har undertecknad blivit
tillfrågad av valberedningens Johan Vinberg
om att hjälpa till att kontinuerligt bevaka
Transportstyrelsens hemsida.
Nödvändigheten att alla föreningar håller sig
uppdaterade om Transportstyrelsens föreskrifter är ännu en uppgift att lösa bland det
ideella arbete som föreningarna lägger ned.
Genom att någon person regelbundet håller
sig uppdaterad om ändrade eller nya föreskrifter, och tipsar MRO-föreningarna om förändringarna, är förhoppningen att minska den
administrativa bördan på respektive förening
samtidigt som kravet på kontinuerlig uppföljning av Transportstyrelsens hemsida tillgodoses.
Jag tackade ja till Johan Vinbergs förfrågan och
kommer framöver att regelbundet och kontinuerligt bevaka Transportstyrelsens hemsida.
Men ingen förening ska känna sig tvingad att
ta emot min information utan det är frivilligt.
Det jag kan göra är att tipsa när nya eller ändrade föreskrifter kommer, men sedan måste
varje förening se hur de omsätts i den egna
verksamheten. Eftersom jag inte har koll på
varje förenings specifika dokument och säker1(2)
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hetsstyrningssystem, så kan jag inte tala om
vilka förändringar som krävs hos vem. Mina
tips och analyser av förändringarna gör dock
att föreningarna inte behöver bevaka Tranportstyrelsens hemsida när ändringarna sker.
Min egen tidigare erfarenhet av motsvarande
arbete är som trafiksäkerhetschef vid ÖSlJ från
mars 2012 till mars 2017.
Som framgick i förra MRO-aktuellt är jag bosatt i Östersund, samtidigt som jag är aktiv vid
ÖSlJ (huvudsakligen som tkl och tbfh) och arbetar i Skövde. I det civila är jag – inte. Till
vardags (och ibland även helger) jobbar jag
som lärare och Försvarsmaktens representant
för utbildning i folkrätt. Det innebär att jag
regelbundet kommer i kontakt med att läsa,
tolka, analysera och undervisa om lagar, förordningar och internationella konventioner.
De föreningar som är intresserade av att ta
emot min information om nya och ändrade
föreskrifter ombedes inkomma med kontaktuppgifter på den/de person/er som ska stå
som mottagare. Återkom på enklaste sätt med
namn, förening och mailadress till mig på kristerwedin@hotmail.com. Min inriktning är att
påbörja bevakningen så snart detta nummer
av MRO-aktuellt kommit ut.
/ Krister Wedin

P.S. För enkelhetens skull föreslår MRO styrelse att mottagarna av Krister Wedins tips om
nya föreskrifter är desamma personer i föreningarna som i dag tar emot MRO-aktuellt.
Utskicken går med andra ord till samma epostadress. Dessa nyheter borde alla föreningar vara angelägna att ta del av. Postmottagarna kan sedan sprida hans meddelanden
inom föreningen till de personer som är utsedda att hantera det egna säkerhetssystemet.
/ Håkan Nordenadler

Anmälan till MRO säkerhetsseminarium
MRO:s säkerhetsseminarium är planerat att
äga rum helgen 13-14 januari. Platsen blir som
vanligt Mjölby stadshotell. Vi börjar ungefär kl
10.15 när morgontågen från Malmö (9.42),
Göteborg (10.13) och Uppsala / Stockholm
(9.44) har anlänt. Vi slutar på söndagseftermiddagen i tid för eftermiddagstågen hem till
Malmö (14.14) respektive Göteborg / Uppsala
/ Stockholm (14.03).
Seminarieledare blir de outtröttliga Peter och
Peter (Heller resp. Sjöquist). Priset per deltagare blir 800 kronor. Totalkostnaden är kraftigt subventionerad av MRO för att säkerställa
att alla föreningar med trafik sänder deltagare. Summan betalas av var och en deltagare
till hotellets reception före hemresan.
Anmälan om deltagande till:
ragnar.hellborg@nuclear.lu.se
allra senast torsdagen 28 december. Ange vid
detta tillfälle eventuell mat-allergi.
/Ragnar Hellborg

MRO vårmöte 2018
MRO vårmöte 2018 kommer att avhållas lördag 10 mars i Köping med KUJmf som värd.
Information om program och anmälan kommer i nästa nummer av MRO-aktuellt i början
av februari 2018.
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