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Kallelse till höst- och årsmöte i
Alingsås 29-30 september 2018
Medlemsföreningarna i MRO kallas härmed till
stadgeenligt årsmöte i Alingsås. Plats: Grand
Hotell, Bankgatan 1, Alingsås, tid klockan
1300. (ca 100 meter från järnvägsstationen).
Vår värd för mötet är Anten-Gräfsnäs Järnväg
(AGJ).

Valberedingens förslag till funktionärer redovisas i bifogad egen bilaga. Notera att valberedningens förslag förutsätter att mötet godkänner det förslag till stadgeändring som
nämns i föregående stycke. Därför är punkten
om stadgeändring placerad före val av funktionärer.
I programmet ingår inte något gemensamt
besök på AGJ:s anläggning. Efter det officiella
programmets slut söndag lunch kan de som
vill själva åka till AGJ i Anten (11 km bilväg).
Antens stationsområde är öppet och bemannat med guider som visar besökare tillrätta.
Välkomna!
/ Styrelsen

Ett fullständigt program för möteshelgen finns
som bilaga till detta nummer av MRO-aktuellt.
Där framgår förslag till kommunikationer till
Alingsås, mötesprogram med tider, information om anmälan, boende och betalning.
Notera att bokning av boende görs av deltagarna själva direkt till Grand Hotell. Deltagaravgiften för själva mötet betalas direkt till AGJ
i lokalen för våra möten i samband med dessa
på lördagen. Avgiften innefattar måltider,
lokalkostnader, och kvällsaktivitet lördag.
Anmälan senast 20 september till Ylva Bokgren - AGJ, e-post: bokgren@telia.com (ange
rubrik: MRO-möte) eller tel: 070-304 21 21.
Förslag till dagordning redovisas i bifogad inbjudan. Som särskild punkt 10 ingår ett förslag till stadgeändring baserat på det arbete
som förra årsmötets utsedda stadgekommitté
har gjort under året. Förslaget skall av tidsskäl
skickas ut separat som förhandskopia till föreningarnas ordförande för delgivning till de
mötesdelegater föreningarna skickar till
Alingsås.

Certifiering av pannskötare
Styrelsen har kontaktat Arbetsmiljöverket
angående verkets föreskrift 2017:3 om användning och kontroll av trycksatta anordningar. En för oss väsentlig fråga där gäller
föreskriftens krav på certifiering av pannoperatörer. I en sådan process skall operatörens (d.v.s. i vårt fall eldaren och ånglokföraren) kunskaper och färdigheter kontrolleras i
ett särskilt skriftligt regelbundet prov.
En fråga att få bedömd är huruvida de teoretiska och praktiska utbildningar som föreningarna i dag kräver av sina medlemmar för att
examineras till eldare / ånglokförare kan bedömas vara likvärdiga med AMV:s krav i föreskriften. I skrivande stund håller AMV:s handläggare på att utreda vår fråga. I bästa fall kan
vi ha fått svar innan årsmötet.
Slut på detta utskick !
2 bilagor.
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