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MRO och JHRF höstmöte 21-22 oktober 2017 i Västervik
TJF, Tjustbygdens Järnvägsförening, och FAS, Förvaltnings AB Smålandsbanan, har
nöjet att hälsa alla hjärtligt välkomna till smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik och
MRO respektive JHRF höstmöte 2017. Vi har bokat Hotell Fängelset (Fängelsetorget
invid stationen i Västervik) som kommer att erbjuda specialpris för oss. Möten och
seminarier sker i en näraliggande lokal ca 100 m från hotellet.

Lördag 21 oktober
0758-1200 Möjlighet till smalspårsresa (tillval)
Vi erbjuder de mötesdeltagare som reser till Västervik under fredagen att
göra en smalspårsresa med vårt ordinarie rälsbusståg från Västervik
avgång kl. 07:58 till Hultsfred och åter. Tåget är tillbaka i Västervik kl.
12:00. I Hultsfred finns anslutning från Linköping och Kalmar, avgång från
Hultsfred kl. 10:10.
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Välkommen till Västervik
Vi hälsar välkomna på Hotell Fängelset och inleder med gemensam lunch
(ingår i deltagareavgift).

1300-1700 Mötestid
Möte för MRO och JHRF enskilt och gemensamt efter samordnad agenda.
Avbrott för kaffe under mötet.

1800-1930 Middag
Middag på Fängelset (ingår i deltagareavgift).

2000-2200 Rälsbusstur till vår lägsta station med vickning
Tur till Verkebäck med mingel och samkväm. Möjlighet att köpa något
drickbart under turen.

Söndag 22 oktober
0730-0900 Frukost
Frukost serveras på Hotell Fängelset.

0900-1300 Seminarium och föreläsningar
Några intressanta föreläsningar kring miljö, mark och planering i lokal
100 m från hotellet. Kaffe med tilltugg under paus.
Preliminärt program:
Förorenad mark kring industrimiljöer och luktar slipers?
Christer Ramström, planerare Västerviks kommun med mångårig
erfarenhet som miljökonsult och tillsynsarbete.
Alternativ till diesel
Ingemar Scander, Ecopar, och Mikael Lövstedt, Tjustbygdens
Järnvägsförening, berättar om erfarenheterna från att köra museifordon
på miljöbränsle.
Vad kan man hitta i gamla hus och hur förenar man nya krav i våra
äldre miljöer?
Paul Wilund, arkitekt, gör en exposé över vanliga och ovanliga
frågeställningar från olika typer av byggnader och miljöer.
Fysisk planering och järnvägar, hur hantera ett planärende? Hur agerar
man?
Daniel Niklasson, planarkitekt Västerviks kommun, ger råd och tips på hur
man kan och bör agera för att nå framgång i ett planärende.
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Lunch och avslutning
Lunch på Fängelset (ingår i deltagareavgift).

1400-1800 Rälsbusstur Västervik-Hultsfred-Västervik (tillval)
Möjlighet att åka en tur på hela banan Västervik-Hultsfred och tillbaka.
Eftermiddagskaffe finns med ombord. Tåget avgår Västervik kl. 14:10 har
anslutning till tåggruppen vid kl. 16 i Hultsfred med anslutande tåg mot
Linköping och Kalmar. Ankomst Västervik kl. 18:00.

Deltagareavgift
800 kr inkl. moms per deltagare vilket inkluderar två luncher, middag, tågresor samt
seminarier med kaffe och tilltugg. Betalning sker i anslutning till mötet. Enklast är
betalning med betalkort.

Medföljande eller deltagande enbart på seminarier
Om intresse finns från övriga föreningsmedlemmar eller varför inte familjemedlemmar
att följa med till Västervik finns givetvis denna möjlighet även om man inte deltar i själva
mötesförhandlingarna. Boenderabatten gäller även medföljande deltagare. Alternativ
sysselsättning kan vara en färd med ordinarie rälsbusståg på lördagen till Hultsfred.
Avgång Västervik kl. 15:15, åter i Västervik kl. 19:19. För mer information om vad som
händer i Västervik se även www.vastervik.com.

Boende
Boende sker på Hotell Fängelset, beläget 50 m från järnvägsstationen och
smalspårsplattformen. Vi har fått ett kraftigt rabatterat pris och reserverat rum för
deltagarna. Det finns olika rumsalternativ (enkel, dubbel, flerbädds) med hotellstandard
och egen dusch på rummet. Boendet bokas och betalas av respektive deltagare för att
underlätta individuella önskemål. Boendet bokas snarast dock senast 25 september för
att garantera rum via e-post martin@hotellfangelset.se eller 073-8453713 (fråga efter
Martin samt ange "smalspåret") för att få vår rabatt.
För de som vill komma på fredagen eller stanna ytterligare en dag i Västervik erbjuds
givetvis en extra förmånlig övernattning till rabatterat pris.

Resor till och från Västervik
Mötestiderna är lagda så att möjlighet finns att ta sig med tåg till Västervik från de
flesta större orter med ankomst till Västervik kl. 11:52 samt via Hultsfred och
smalspårståg. Hemresa kan ske med tåg från Västervik kl. 14:07 eller med smalspårståg
via Hultsfred med avgång från Hultsfred kl. 16:02 mot Linköping respektive Kalmar.

Anmälan
Anmälan sker senast den 1 oktober till Daniel Niklasson,
daniel.niklasson@smalsparet.se, 0730-431116 (Kvällstid) med angivande av namn,
förening samt eventuella allergier.

Lokaler och platser
Hela programmet sker inom 150 m från stationen i Västervik.

Översiktskarta

Station

Seminarielokal

Hotell Fängelset

Deltagarlista MRO-Möte Västervik 2017
Förening
AGJ
AGJ
BÖSJ
BÖSJ
BÖSJ
BÖSJ
FAS
FAS
GHJ
JTJ
MRO
MRO
MRO
MRO
MSS
MSS
MUMA/MJ
NBVJ
OBJ
SkJ
SkLJ
SkLJ
TJF
TJF
ULJ
ULJ
ULJ
ULJ
WFJ
WFJ
ÖSlJ
ÖSlJ
ÖSlJ

Namn
Lars Johansson
Magnus Liberger
Lars-Peter Åhs
Leif Österman
Bengt Bergman
Leif Gustafsson
Magnus Andersson
Ola Almquist
Berni Gumauskas
Anders Tholsson
Per Englund
Håkan Nordenadler
Åke Paulsson
Ragnar Hellborg
Evert Andersson
Sven Karlsson
Thomas Lange
Bengt Filipsson
Thomas Lindström
Henrik Rosenquist
Björn Perneborn
Sven-Olof Wallgren
Mikael Lövstedt
Daniel Niklasson
Jan Winberg
Roland Bol
Johan Vinberg
Mattias Rickman
Bengt Wall
Gunilla Johansson
Örjan Karlsson
Dag Bonnedal
Simon Vinnfors

Anmärkning

Förslag till dagordning för årsmötet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Årsmötet öppnas.
Fråga om kallelse skett korrekt och i tid
Fastställande av dagordningen.
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare.
Val av justerare.
Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk
redovisning.
Föredragning av revisionsberättelsen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Förslag om stadgeändring för att utökastyrelsen med en
suppleant.
Val ordförande i styrelsen.
Val av två ledamöter i styrelsen.
Eventuellt val av en suppleant i styrelsen.
Val av en revisor och en revisorssuppleant.
Val av valberedning.
Förslag till budget och årsavgift för kommande
verksamhetsår.
Hälsning från JHRF.
Bekräftelse av tid och plats för vårmötet 2018.
Förslag till plats för MRO höst- och årsmöte 2018.
Övriga frågor anmälda under punkt 3.
Årsmötet avslutas.

Verksamhetsberättelse Museibanornas Riksorganisation 2016-2017
Allmänt
MRO har under verksamhetsåret fortsatt att driva våra medlemmars intressen som innefattar
allt från att remisser till att förhandla fram förmånliga försäkringslösningar. Stor vikt läggs också
vid säkerhetsfrågor och samverkan med berörda myndigheter, främst Transportstyrelsen.
Då ordföranden varit sjukskriven halva verksamhetsåret har vissa aktiviteter inte kunnat
genomföras som planerats, t ex ordförandekonferensen.

Möten
Höst och årsmöte

Ett typiskt Gotlandståg med lok GJ nr 3 Dalhem, en råsockervagn, några sockerbetsvagnar och
sist personvagnen GJ C8. Foto: Åke Paulsson
Verksamhetsåret 2016-2017 inleddes med att MRO höll sitt höstmöte med årsmöte i Dalhem
med GHJ som värd. Mötet var förlagt till helgen 1-2 oktober. Vid mötet omvaldes Per Englund
till ordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Åke Paulsson och nyvaldes Håkan Nordenadler.
Till revisor och revisorssuppleant omvaldes Thomas Lange respektive Sven Fernqvist.
Till valberedning valdes Ove Karlsson och Johan Vinberg.
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Vårmöte

MRO vårmöte hölls i Nora stadshotell, lilla festsalen. Foto: Åke Paulsson
Vårmötet höll i Nora lördagen 4 mars med NBVJ som värd. Bland annat diskuterades
stadgeändringar och tillsättandet av en stadgekommitté.
Styrelsemöten
Styrelsen som i sedvanlig ordning är geografiskt utspridd har huvudsakligen haft sina
styrelsemöten via Skype. Inga formella protokoll förs vid dessa möten, endast
minnesanteckningar. Därutöver förekommer styrelseledamöterna emellan täta kontakter via epost och telefon då så behövs.
Transportstyrelsen
Ordföranden har tillsammans med ÖSlJ ordförande besökt Transportstyrelsen i Borlänge för att
diskutera förnyelsen av trafiktillstånden för samtliga museibanor 2018. Mötet hölls i mycket
konstruktiv och god anda vilket borgar gott för våra fortsatta kontakter med Transportstyrelsen.
JHRF
MRO och JHRF har under verksamhetsåret fortsatt samarbetet och strävar efter att ha en enad
front när det gäller att lämna remissvar.
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Något gemensamt styrelsemöte med JHRF och MRO styrelser har inte hållits detta år utan
kontakter har skett löpande i sakfrågor.
JHRF och MRO har som strävan att om möjligt ha gemensamma höst och vårmöten vilket
resulterade i ett gemensamt möte i Nora.
Remisser
MRO har tillsammans med JHRF bland annat svarat på följande remisser:
·
·
·
·
·
·
·

TSF 2017-36
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter
TSF 2014-247 Föreskrifter om namn på trafikplats
TSF 2016-59
Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsen verksamhet
TSF 2016-110 Förslag till upphävande av föreskrifter om TSD Trafikstyrning och signalering
TSF 2015-121 Föreskrifter om järnvägsverksamhet
SOU 2015:89 Ny museipolitik
Ku2015/02403/KL Översyn av regelverket om kulturföremål

Transporthistoriskt Nätverk
Transporthistoriskt nätverk, ThN är en informell sammanslutning för det rörliga kulturarvet med
förutom MRO och JHRF följande medlemmar, Båthistoriska riksförbundet, Motorhistoriska
Riksförbundet, Svensk Flyghistorisk Förening, Sveriges Segelfartygsförening, Sveriges
Ångbåtsförening och Vagnhistoriska Sällskapet samt Arbetssam. Alla parter deltar på lika villkor
och syftet med ThN är att ge större kraft kring frågor om det rörliga kulturarvet.
MRO ordförande har deltagit i ThN möten höst och vår för att tillvara ta museibanornas
intressen. På vårmötet deltog också Transportstyrelsen tillförordnade GD vilket gav oss tillfälle
att dryfta bl.a. tillsynsfrågor.
ThN är också huvudman för Almedalsdeltagandet som drivs genom en speciell arbetsgrupp där
Åke Paulson varit representant för MRO
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Åke Paulsson har detta år varit invald i ArbetSam styrelse vilket ger MRO en god insyn och
möjlighet att påverka verksamheten i en för MRO gynnsam riktning.
Försäkringsarrangemang
Möten med Söderberg & Partners i syfte att förbättra försäkringsskyddet har genomförts ett par
gånger, senaste gången också med försäkringsgivaren Folksam som deltagare. Bl.a. har vi funnit
några luckor och oklarheter i nuvarande försäkringsskydd som kommer att rättas till. MRO/JHRF
mål är att våra medlemsföreningar ska få ett bättre försäkringsskydd utan höjda premier.
Söderberg & Partners deltog också i MRO höstmöte på Gotland.
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Säkerhetsseminarium
Helgen 14-15 januari hölls MRO:s årliga seminarium i järnvägssäkerhet i Mjölby. Även detta år
arrangerades och leddes seminariet av Ragnar Hellborg, Peter Sjöquist (säkerhetschef SJ) och
Peter Heller (säkerhetschef CNL Cargo) vilket borgar för hög kvalitet.
Seminariet hade 24 deltagare från 13 olika museijärnvägar och 2 museispårvägar.
MRO-Aktuellt
MRO-Aktuellt har under verksamhetsåret utkommit med två nummer under 2016 och fem
nummer under 2016. Utgivningen har stramats upp och MRO-aktuellt utkommer nu
regelbundet varannan månad och vid behov som extranummer däremellan.
MRO-korten
MRO Kort har tagits fram, med förtryckt namn och distribuerats under januari månad.
MRO PR-grupp
Gruppen har under året varit något underbemannad och bara bestått av Åke Paulsson.
”Gruppen” arbetar med JHRF kring tågsläppet och med JHRF och ThN för Almedalsdeltagandet.
MRO i Almedalen

Vår monterplats i Visby hamn med flyghistorikerna i vänstra tältet och vi själva med JHRF i
godsfinkan. Foto: Håkan Nordenadler
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Almedalen Arets Almedalsvecka var något lugnare än förra året, men med samma utökade
utställningsområde. Även i år var det över 3500 seminarier som arrangerades under veckan.
JHRF/MRO deltog för 7:e året i rad, med en godsvagn, från GHJ, uppställd på Holmen, i norra
hamnen i Visby. I år deltog JHRF/MRO i en samverkan med Transport historiskt Nätverk, ThN,
under våra gemensamma frågor, Kunskap-Kulturarv- Besöksnäring. JHRF/ MRO:s deltog
under tre dagar, måndag-onsdag. MRO:s seminarier besöktes av totalt ca 40 besökare.
Därutöver hade JHRF/ MRO ett 10-tal besökare i vagnen, utöver allmänheten som stannade till
och ställde frågor.
På grund av att Region Gotland förvägrat MHRF att visa veteranbilar i vår monter var
deltagandet från Transporthistoriskt Nätverk reducerat då bl.a. MHRF valde att inte delta.
Veteranbilarna har varit ett dragplåster som lockat besökare till vår monter och besöksantalet
sjönk kraftigt detta år p.g.a. att de inte fanns på plats detta år.
Under veckan arrangerade ThN totalt 4 seminarier, varav JHRF/MRO hade 3 seminarier.
Almedalsdeltagandet kan sammanfattas som ett mellanår och att inför kommande år bör
formerna för deltagandet diskuteras.
MRO/JHRFs gemensamma seminarieprogram:
Det rörliga kulturarvet i framtiden – utmaningar på 20 års sikt
Kjell Nordeman
Per Englund
Jonas Svartlok m.fl.
Samarbete inom det rörliga kulturarvet – vad kan vi lära av Nederländerna?
Jaap Nieweg, Fedecrail
Det europeiska järnvägskulturarvet mot framtiden – strategisk plan för den europeiska
organisationen
Jaap Nieweg, Fedecrail
Vi hade besök av ett antal beslutsfattare varav flera riksdagsmän.
Resultatet av våra år i Almedalen är förhoppningsvis en större kännedom om det rörliga
kulturarvet och museibanorna hos politiker och tjänstemän inom stats och
kommunförvaltningarna.
Fedecrail
Fedecrailgruppen har bestått av Johan Vinberg och Ante Svensson samt Roland Bol som
representant i HOG-gruppen. Arbetet med Fedecrail har tagits upp igen efter att ha legat på
sparlåga och MRO var representerat av tre personer på Fedecrail årsmöte, Per Englund, Johan
Vinberg och Roland Bol. Roland har också som MRO representant i HOG-gruppen deltagit i deras
möten.
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Fedecrails nye ordförande Jaap Nieweg besökte också Almedalen som inbjuden
seminariehållare.
MRO Tjej-grupp
Tjejgruppen är fortfarande vilande p.g.a. av att den saknar någon som driver den. En person är
tillfrågad om att ta ledningen.
Tågsommar
Liksom tidigare år har Tågsommar distribuerats via deltagande föreningar. Den har också sänts
med som bilaga till vissa branschtidningar, till exempel tidningarna Tåg och MfSS.
Tågsläpp
Tågsläpp 2017 ägde rum söndagen den 26 april. I arrangemanget har 22 föreningar deltagit.
Marknadsföringen har skett i form av helsidesannons i Tågsommar 2017 samt på
järnvägsmuseums Vänners hemsida, http://www.jvmv.se/tagslapp/. På hemsidan har sedan
funnits länkar till respektive medverkande förenings egna sidor.
Ekonomi
MRO har 22 medlemmar vilket ger en inkomst på medlemsavgifter på 75,6 tkr. Från RAÄ har
MRO erhållit ett bidrag för 207 på 80 tkr.
Summa inkomster 168,7 tkr.
På utgiftssidan är kostnader för Fedecrail 59 tkr, Almedalen 25 tkr, seminarium 29 tkr, och
styrelsens kostnader 22 tkr.
Summa kostnader 160 tkr.
Årets överskott 8 788 kr
Previa-avtal
Ramavtalet med Previa angående läkarundersökningar för personal i säkerhetstjänst har
förlängts. Alla medlemsföreningar har nu möjlighet att utnyttja detta avtal.

---------------------------------Per Englund

---------------------------------Åke Paulsson

---------------------------------Håkan Nordenadler
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Museibanornas Riksorganisation

Sida:

Balansrapport

1

Utskrivet:
Senaste vernr:

17-09-25
68

Ing balans

Period

Utg balans

0,00
0,00

16 344,00
16 344,00

16 344,00
16 344,00

Kassa och bank
1910
Kassa
1920
Postgiro
1930
Checkräkningskonto
1940
Placeringskonto
S:a Kassa och bank

200,00
0,50
35 456,59
100 044,51
135 701,60

300,00
0,00
-29 892,23
22 073,90
-7 518,33

500,00
0,50
5 564,36
122 118,41
128 183,27

S:a Omsättningstillgångar

135 701,60

8 825,67

144 527,27

135 701,60

8 825,67

144 527,27

Kortfristiga skulder
2910
Egett kapital
S:a Kortfristiga skulder

-135 701,60
-135 701,60

-8 825,67
-8 825,67

-144 527,27
-144 527,27

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-135 701,60

-8 825,67

-144 527,27

0,00

0,00

0,00

Räkenskapsårets början: 16-09-17
Hela företaget
Period: 16-09-17 - 17-09-16

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Fordringar
1501
Fordran Almesalen JHRF
S:a Fordringar

S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***

Museibanornas Riksorganisation

Sida:

Resultatrapport
Räkenskapsårets början: 16-09-17
Hela företaget
Period: 16-09-17 - 17-09-16

Utskrivet:
Senaste vernr:

1
17-09-25
68

Perioden

Periodbudget

4 710,00
75 600,00
7 200,00
1 200,00
80 000,00
168 710,00

21 000,00
75 000,00
1 000,00
0,00
80 000,00
177 000,00

168 710,00

177 000,00

-22 149,75
-22 149,75

-25 000,00
-25 000,00

146 560,25

152 000,00

Övriga externa kostnader
5110
Medlemskap i Fedecrail
5130
Arbesgruppen Fedecrail
5220
Almedalen
5230
MRO Kort
5240
Tågsläpp
5520
Säkerhetsseminarium
5530
Möten med Arbetsam
5560
Allmänna möten
5570
Seminarium
6020
Samarbete Järnvägsmuseum
6030
Samarbete JHRF
6040
Tjejgruppen
6044
Bokprojekt
6050
Medlemsavgifter
6071
Repr avdr.gill
6150
Trycksaker
6215
IT kostnader
6250
Porto
6330
Previa
6570
Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader

-16 655,18
-42 824,80
-24 156,00
-1 000,00
-2 338,00
-28 938,00
-800,00
-13 480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 450,00
-998,00
-554,00
-437,50
0,00
-3 179,00
-961,00
-137 771,48

-15 000,00
-25 000,00
-25 000,00
-2 000,00
-1 000,00
-25 000,00
-2 000,00
-2 000,00
-50 000,00
-2 000,00
-2 000,00
-2 000,00
-5 000,00
-500,00
0,00
-1 000,00
-600,00
-500,00
0,00
-600,00
-161 200,00

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

-159 921,23

-186 200,00

Rörelseresultat före avskrivningar

8 788,77

-9 200,00

Rörelseresultat efter avskrivningar

8 788,77

-9 200,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

8 788,77

-9 200,00

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8300
Ränteintäkter
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

36,90
36,90

100,00
100,00

S:a Resultat från finansiella investeringar

36,90

100,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

8 825,67

-9 100,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

8 825,67

-9 100,00

Resultat före skatt

8 825,67

-9 100,00

Beräknat resultat

8 825,67

-9 100,00

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3050
3510
3520
3690
3720
S:a Nettoomsättning

Försäljning bok
Medlemsavgifter
Konferensavgifter
Övriga sidointäker
Statliga bidrag

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4110
Styrelsens resekostnader
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst

Resultat från finansiella investeringar

Museibanornas Riksorganisation

Sida:

Resultatrapport
Räkenskapsårets början: 16-09-17
Hela företaget
Period: 16-09-17 - 17-09-16
8999

Redovisat resultat

Utskrivet:
Senaste vernr:

2
17-09-25
68

Perioden

Periodbudget

-8 825,67

0,00

MRO Budget 2017-2018
Konto
3050
3510
3520
3720
8300

Benämning
Bokförsäljning
Medlemsavgifter
Konferensavgifter
Statliga bidrag
Ränteintäkter

4110
5110
5130
5220
5230
5240
5520
5530
5560
6040
6042
6050
6090
6150
6215
6250
6570
6330

Styrelsens resekostnader
Medlemskap i Fedecrail
Arbesgruppen Fedecrail
Almedalen
MRO Kort
Tågsläpp
Säkerhetsseminarium
Möten med Arbetsam
Allmänna möten
Tjejgruppen
Projekt tjej aktiviteter
Medlemsavgifter
Övriga seminarium
Trycksaker
IT kostnader
Porto
Bankkostnader
Previa

Resultat

Budget
3 000
75 000
1 000
80 000
100
-

25 000
17 000
25 000
25 000
1 000
2 000
30 000
1 000
3 000
2 000
20 000
1 500
10 000
1 000
600
500
1 000
4 000

-

10 500

Revisionsberättelse MRO 2016-2017
Undertecknad, av MRO:s medlemmar vald revisor, har granskat räkenskaperna och
årsbokslutet samt verksamhetsberättelsen för räkenskapsåret 2016-2017.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på
grundval av min granskning.
Jag har genomfört revisionen med god men inte absolut säkerhet för att förvissa mig om att
materialet inte innehåller väsentliga felaktigheter.
I en revision ingår också att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt
handlat i strid med föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för
mina uttalanden nedan.
Verksamhetsberättelsen ger en rättvisande bild av föreningens verksamhet och ställning.
MRO:s likvida tillgångar uppgår till 144 527 kr, vilket indikerar att styrelsen har fortsatt goda
resurser att föreslå medlemmarna ytterligare offensiva insatser.
Årets överskott, 8 788 kr, kan, om inget annat sägs vid årsmötet, överföras i ny räkning.
Jag tillstyrker
– att resultaträkningen och balansräkningen fastställes
– att resultatet överförs i ny räkning och
– att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lidingö 2017-10-14

Thomas Lange

Valberedningen
Museibanornas Riksorganisation
Box 53
647 22 MARIEFRED
Valberedningen har under året sammanträtt per capsulan och kan till MRO höstmöte 2017 förslå följande
kandidater till verksamhetsåret 2017/18:
Styrelse
Per Englund
Håkan Nordenadler
Åke Paulsson
Henrik Grimlander

Ordförande
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Suppleant

Revision
Thomas Lange Revisor
Kjell G Bränge Revisorssuppleant

(omval)
(omval)
(omval)
(nyval)

(omval)
(nyval)

Enligt § 10 i MRO stadgar så ska övriga MRO-funktionärers mandatperiod omfatta tiden från höstmöte till
nästkommande höstmöte.
Funktionärer utses av styrelsen i regel på första styrelsemötet efter höstmötet men kan även utses senare
under verksamhetsåret..
Valberedningen tycker det är på sin plats att sammanfatta vilka personer som varit funktionärer under
verksamhetsåret 2016/17. Detta ska enbart ses som information och inte något förslag vare sig till höstmötet
eller till styrelsen.
Säkerhetsgrupp
Ragnar Hellborg
Peter Heller
Arbetsgrupp Almedalen (utöver styrelsen)
Staffan Beijer
Kontaktpersoner Fedecrail
Johan Vinberg (allmänt)
Roland Bol (HOG-gruppen)
Arbetsgrupp Fedecrail's Ungdomsläger i Sverige 2018
Mimmi Mikkelsen
Thomas Lange
Transportstyrelsen TS har ju som krav på alla trafikoperatörer (inklusive museibanorna) att ha deras hemsida
under kontinuerlig bevakning och därmed ha koll på eventuella nya regelverk som även kan beröra
museibanor. Valberedning anser att MRO kan ta på sig denna bevakningsuppgift åt alla museibanorna i
landet och via mail informera alla MRO-banor om vad som är på gång från TS sida. Valberedningen
uppmanar därför styrelsen att för att utse en sådan funktionär. Krister Wedin i Östersund har låtit meddela
valberedningen att han är intresserad av att åta sig denna arbetsuppgift för MRO.
Skara och Bromsten 2017-10-12
MRO Valberedning
Ove Karlsson (sammankallande) och Johan Vinberg

