Välkomna till MRO:s Höstmöte med årsmötesförhandlingar.
Museisbanornas Riksorganisation bjuder in till Årsmöte och Höstmöte i Stockholm den 12-13 oktober
2019. Djurgårdslinjen är värda för mötet och vi startar efter lunch på lördagen och håller på till lunch
på söndagen. För detta möte bokar var och en hotell på egen hand i Stockholm.
Anmälan sker till Per Englund på per.englund@ss.se senast den 1 oktober. Kostnader som tillkommer
är för mat.

Lördagen den 12 oktober
12:00 Samling på Djurgården, Alkärrshallen Djurgårdslinjen och gemensam lunch till självkostnadspris
13:00 Årsmöte
-

Diskussion om deltagande på Almedalen

14:00 JHRF/Tågsommar
Information av JHRF.
14:15 Remisser och svar
Kort information om vilka remisser som sänts ut från Transportstyrelsen.
14:30 Paus hämta lite kaffe
14:45 Vad gör och hur har de hjälpt museal järnväg i Europa Heritage Operating Group, Fedecrail
Vi får besök av Ian Leigh sekreterare för HOG samt Steve Wood ordförande för
gruppen. Båda har arbetat flertalet år för Fedecrail i EU för att Europeiska regelverk
och lagstiftning ska ta hänsyn till musealtrafik. De kommer berätta om gruppens
arbete och hur vi gemensamt genom Fedecrail påverkat EU. Föredraget kommer hållas
på engelska. I slutet kommer Mimmi kort berätta om nystartade Tramway group som
också skapats för att arbeta för veteranspårväg på samma sätt.
16:00 SÄO 2014
Diskussion om den gemensamma framtagna SÄON, vad händer nu och hur kommer vi
vidare i denna frågan?
16:45 Bensträckare
Välj ett föredrag att gå på:
17:00 Marknadsföring av Museibanor
Hur kan vi arbeta med marknadsföring och hur funkar det? Vad har sociala medier för
påverkan och hur kan man annonsera där?
17:00 Leaderprojektet/Finansiering
Vad är Leaderprojektet och hur kan vi arbeta och dra nytta av detta?
18:00 Klara
18:30 Gemensam middag

Söndagen den 13 oktober
08:45 Samling AGA Depån på Lidingö
09:00 Styrelseansvar
09:45 Fedecrail Ungdomsutbyte
MRO sände två deltagare till ungdomslägret som Fedecrail håller i som var i Spanien.
Ludvig Herneklint och Johannes Broman kommer och berättar om sina erfarenheter
under sin lägervecka i Spanien.
10:45 Kaffe
11:00 Turbokningssytem
11:15 Det rörliga kulturarvet riksantikvarieämbetets arbete
12:00 Info om säkerhetsseminariet 2020
12:15 Avslutar med en gemensam lunch till självkostnadspris.

