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Uppsala 2013-10-07

Sekr Lars Granström

Anteckningar förda vid höstmöte inom MRO i Munkedal2013-10-05-10-06 samt
protokoll fört vid årsmöte inom samma organisation på samma plats 2013-10-05.
Plats:

Hensbacka herrgård, Munkedal.

Höstmöte 20 1 3- 1 0-05-1 0-06:
Ragnar Hellborg inledde varefter deltagarna presenterade sig. Sedan behandlades foljande
punkter:

o

Rapport från "TRl-gruppen" (Ulf Pålsson)
Man har nu presenterat sitt forslag för TS vilket mottogs välvilligt. Gruppen har arbetet i över
tio år, och arbetar nu med produkten under arbetsnamnet "MRO SäO 14", vilket dock troligen
kommer att bli "utgåva 2" när det blir klarl. Man har arbetat in de synpunkter man fick in från
banorna när det forsta ftirslaget skickades ut på remiss för fem år sedan. Avsikten har hela
tiden varit att modernisera och förtydliga säkerhetsordningen (den nuvarande benämns "MRO
SäO 82" under arbetet), men också att göra den flexibel beroende på de olika banornas krav
och önskemåI. Resultatet vill man betrakta som en mall som "vilar på gemensam grund".
Dock underströk Ulf att varje bana kommer att behöva skicka "sin version" till TS for
godkiinnande. Det kommer därfcir att bli "mycket arbete" hos banorna med detta genom bl a
utbildningar och riskanalyser. Förhoppningen är att dokumentet ska kunna fastställas senare i
höst, och så ska de ftjrsta banotna kunna få "sina versioner" godkända 2015 och samtliga som
vill använda den till2018.

.

Säkerhetsseminarium 2014 (Ragnar Hellborg)
Ragnar rapporterade att detta är tänkt att äga rum i Mjölby 2014-01- 1 8-01 - 19 med i
huvudsak samma upplägg och med samma seminarieledare som tidigare år.

o

PR-gruppen (Åke Paulsson)
Åke redogjorde lite kring gruppens arbete, som hittills kretsat kring två frågor: "Tågsläppet"
och "Almedalsveckan". Beträffande det forstnämnda är nu 2014-04-27 fastställt som datum
ftir nästa dylika evenemang, och vad gäller Almedalen så har man blivit lovade samma fina
plats för vår godsvagn nästa ar. Tanken är också att andra transporthistoriska
sammanslutningar då ska kunna hålla till intill vår plats. Slutligen tackade Åke GHJ ftir gott
arbete vid och inftir de praktiska arrangemangen i Visby. Mötet beslutade därefter om vårt
fortsatta deltagande i detta evenemang. Kostnadsramen bör då uppgå som högst till ungeftir
30.000 SEK ftir MRO.

o

ArbetSam (Ragnar Hellborg)
Mycket fokus ligger på samarbete mellan olika transporthistoriska organisationer. Man har
uppvaktat Kulturdepartementet angående "K-märkning" av fordon, något som kanske inte gav
omedelbar positiv respons. "Men nåt (gott) kommer det ut av det", menade Ragnar.
Samarbete är bra.

.

Ånglokskol (Morrgan Claesson)
Morrgan varnade för kol med ftir högt brännvärde, vilket orsakat skador på BJs ånglok. Johan
Vinberg tipsade då om andra leverantörer.
På lardagskvallen anslatfullmciktiges ordfarande i Munkedals kommun; Christer Nilsson,
kommunens Kulturchef Johanna Hallqvist samt Håkan Jaldung till mötet. Den sistncimnde
hall också ett mycket uppskattat faredrag lcring jc)rnvcigarna vid Aspa bruk. på
söndagsformiddagen vidtog en resa langs MJ med forevisning av den museala utstc)llningen i
Munke dal l,le dr e s s t ati ons hus.

o Renoveringsseminarium (Ragnar Hellborg)
Detta ägde rum i Västervik 2013-09-20-09-21med ett tjugofemtal deltagare fran de flesta
medlemsbanoma. Mer information kommer i "MRo-Aktuellt", men deltagamavar mycket
nöjda och hoppades på en fortsättning.
o

Branschseminarium (Ragnar Hellborg)
Datum för nästa dylika är nu fastställt till 2014-02-01i Gävle. Arrangemanget sker som
tidigare i samverkan med JHRF och SvJvm, varvid de sistnämnda står som värdar. Styrelsen
framftirde också förhoppningar om bättre deltagande från medlemsbanorna.

o

"säkerhetsgruppen"/ Arbetsgruppen ft)r säkerhetsfrågor mm ("Arbetsgruppen")
(Ragnar Hellborg)
Ragnar redovisade framgångar gruppen haft i sitt arbete med fokus på avgifter från TS. Vad
gäller kostnader underströks också möjligheten till samverkan i utbildningsfrågor med JHRF.

o

"FEDECRAIL-gruppen" (Johan Vinberg)
Gruppen har nu börjat sitt arbete, vilket bl a framgått i "MRo-Aktuellt". Avsikten ar att fä
fram förslag till hur MRO ska kunna jobba inom och med organisationen. I samband med
detta nämndes hur den europeiska branschorganisationen ERA lyckats påverka kommissionen
i järnvägsfrågor, något som då drabbat museibanorna då dessa inte tagit hänsyn till våra
önskemål och förutsättningar. För att försöka undvika sådant i framtiden har FEDECRAIL
bildat en speciell grupp, HoG ("Heritage operations Group"), som ska samverka med och
fcirsöka påverka ERA.

o

"Tjejgruppen" (Lizette Hidlund)
Även denna grupp har nu börjat formeras. Första mötet är planerat till 2013-10-30. Man
tänker arbeta kring idöer om hur fler kvinnor ska kunna bli aktiva på museibanorna, såväl i
"stödfunktioner" som kaföer o dyl som i trafiken och då på tågen. Och då även hur man ska
kunna behålla dom i verksamheterna.

o

TS "brevrevision" på MUMA (Åke Nergell)
Åke berättade kring vedermödorna med denna; hur mycket jobb man fått Iägganer på att
besvara frågeställningar och krånglig kommunikation med TS under arbetet.

o

Information från MUMA (från'Nordtrikk") (Mona Hjelm)
Mona redogjorde kring arbeten med fordonsrenoveringar, ungdomsläger och
fastighetsunderhåll i och kring Malmköping. Dessutom att man planerar avyttrareserudelar
man kommit över, bl a via Lidingöbanan. Mer information kring detta kommer i "MRO-

Aktuellt".

o Ansökan fran JTJ till TS om "fortsatt infrastrukturtillstånd" (Håkan Nordenadler)
Håkan informerade om svarigheterna i detta arbete med svårtolkade och motsägelsefulla
frågeställningar. Till slut hade man fått besök av en delegation från TS varefter det flöt lite
bättre.
o

BLJ jubildum 2014 (ÖrjanKarlsson)
Utgick då inget fanns att rapportera.

o Tågsommar (Anders Svensson)
Anders berättade om arbetet med och kring årets utgåva och nästa års. Offerter ftir tryckning
av denna har nu kommit, och han trodde inte på nägra större förändringar jämfört med i år.
Ncir mötet avslutades 2013-10-06 kl 12.50 tackade Ragnar Hellborg arrangörerna MJ samt
de då avgångna styrelseledamöterna Johan Vinberg och Lars GranstrAm (ie
!
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Ärsmöte 2013-10-05;

rjat kl 15.45

Närvarande vid årsmötet:
MRO och dess medlemsbanor:
Ragnar Hellborg
Johan Vinberg
Lars Granström
Åke Paulsson
Anders Silfuerling
Mona Hjelm
Äke Nergell
Håkan Nordenadler
Örjan Karlsson
Lizette Hidlund
Hans-Ove Hidlund
Thomas Lange
Dag Legnesjö
Staffan Beijer
Bengt Persson
Jan Winberg
P-O Söderpalm
Lars Johansson
Lars-Peter Åhs
Eric Bowall

Inbjudna gdster:
Anders Svensson
Morrgan Claesson
Sten Erson-Wester
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1: Vårmötets öppnande

Ragnar Hellborg inledde med att önska alla välkomna.

2: Fråga om kallelsen skett korrekt och i tid
Ragnar Hellborg redogjorde for hur kallelse och dagordning funnits med i flera "MROAktuellt" den senaste tiden. Mötet fastställde darfrir att kallelsen skett korrekt och i tid.
3: Fastställande av dagordning
Mötet fastställde den forelagda dagordningen med tillägg av punkterna:
o "Kurs" (Thomas Lange)
o Arbetsgrupper (Ragnar Hellborg)
o Brev från FVJ (Ragnar Hellborg)
o "Anmälan" (Johan Vinberg)
Dessa kommer att tas upp under punkten 19; "övriga frågor"
4: Val av mötesordforande
Till mötesordft)rande valdes Thomas Lange.
5: Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Lars Granström.
6: Val av justeringsman
Till att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Jan winberg.
7: Redovisning av MRO verksamhet och bokslut
Ragnar Hellborg redogjorde kring den verksamhetsberättelse som också bifogats i "MROAktuellt" nr 9l 2103. Verksamhetsberättelsen godkändes därefter och lades till handlin gatna.
Sedan redogiorde Johan Vinberg kring organisationens bokslut, vilken delades ut till
mötesdeltagarna. Även denna godkändes och lades till handlingarna.
8: Revisorernas rapport
Thomas Lange läste upp denna, i vilken man frireslog att styrelsen skulle beviljas
ansvarsfrihet.
9: Fråga om st)'relsens ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet ftjr det gångna verksamhetsåret.
10: Valberedningens forslae till styrelse ftr MRO
P O Söderpalm redogjorde kring valberedningens arbete med att fa fram en styrelse som ska
kunna se till att engagerade funktionärer och arbetsgrupper ska kunna jobba vidare. Lars
Granström underströk att MRO's stadgar medger en flexibel organisation genom att styrelsen
i mångt och mycket själva kan utse funktionärer och arbetsgmpper, allt efter önskemål och
behov. Detta dock utan att kunna delegera bort ansvaret. Samtliga val skedde därefter enligt

valberedningens förslag.
11: Val av ordlorande

i styrelsen
Till ordftirande i styrelsen och ftir MRo omvaldes Ragnar Hellborg.
12: Val av två ledamöter i styrelsen
Till ledamöter i styrelsen valdes Lizette Hidlund och Åke Paulsson, båda nyval.

13: Valberedningens ftjrslag till revisor och revisorsuppleant
Till revisor valdes Thomas Lange, och till revisorsuppleant Sven Fernqvist,

båda omval.

14: Val av valberedning

Efter att dom förklarat sig villiga

ttAnte" Svensson.

till omval valdes darför Per- Olof Söderpalm och Anders

nwalda stvrelsen
rsla
ift for ko
verksamhetsår
Avgående ledamoten Johan Vinberg, vilken även fungerat som kassör, redovisade två förslag
till budget. Detta beroende på om vi fortsatt far bidrag från Riksantikvarieämbetet eller inte.
Detta påverkar då möjligheterna att genomföra seminarier och medlemsavgifterna. Mötet
tyckte detta verkade bra, men då den nya styrelsen ej fått möjlighet att behandlafräganså fick
denna nu förtroendet att jobba vidare med detta och redovisa sitt fcirslag/ resultat till vårmötet

20t4.

*
16: Information från JHRF
Anders Svensson berättade att JHRF nu blivit godkända av TS som utbildningsorganisation
och vad det då innebär vad gäller avgifter och möjligheter till samverkan med MRO (se också
nästa punkt).
17: Bekräftelse av

tid och plats ftir vårmötet 2014

Enligt tidigare förslag och efter samråd med JHRF (detta eftersom mötet är tänkt att delvis
vara gemensamt med dom) fastställdes nu tidpunkten for detta till 2014-03-08 i Nässjö med
NJ som amangör.
18: Idö om plats för MRO årsmöte/ höstmöte 2014
Mötet godtog ftirslaget om att SkJ skulle ar-rangera detta. Tidpunkt bör
men beslut om detta kommer att tas vid nästkommande vårmöte.

bli i oktober nästa år,

19: Övriqa frågor

o

Ragnar Hellborg redovisade deltagarna i de arbetsgrupper styrelsen startat under
senaste tid. Detta för att få mötets samtycke till detta.
o "Arbetsgruppen (for säkerhetsfrågor)":
Ragnar Hellborg (sammankallande), Björn von Sydow och Sven Freddn. I
gruppen kommer fortsättningsvis även Peter Heller att ingå.

o "FEDECRAIL-gruppen":
Johan Vinberg (sammankallande) och Anders "Ante" Svensson. Dessutom har
man knutit till sig Sten Erson-Wester från FEDECRAILs styrelse samt Anders
Järvenpää från Finland, vilken har erfarenheter från internationellt arbete för
museiföreninganta där, som "referenspersoner".
o "Tjejgruppen":
Lizette Hidlund (sammankallande), som nu håller pä att formera gruppen.
o "PR-gruppen":
Äke Paulsson (sammankallande) samt Rickard Johansson, som nyligen
accepterat att ersätta Anders "Ante" Svensson i gruppen. Dessa arbetar med
frågor rörande "Tågsläppet" och "Almedalsveckan" tillsammans med Anders
Svensson och Anders Johansson från JHRF.
Mötet understödde detta och darmed de nu upprciknade grupperna.

o

Brev från FVJ:
Ragnar Hellborg läste upp ett brev från FVJ där de berättade att de nu blivit lovade att fa köpa
loss sin "bas"; lokstallsområdet i Klippan, från Trafikverket. Detta är mycket positivt då
Trafikverket tidigare hotat säga upp foreningen från området som de hyrt i många år.

o

"Kurs":

Thomas Lange foreslog, grundat på MJ's erfarenheter från besiktning av deras bana, attMRO
anordnar en kurs för spårbesiktare. Mötet tyckte detta var ett bra förslag, också det grundat på
egna erfarenheter och TS krav. En sådan utbildning skulle då kunna göras så att den kan delas
upp i delar, det är t ex inte alla banor som behöver lära sig något om brobesiktningar, varför
styrelsen fick i uppdrag att jobba för detta. Dylika utbildningar har även tidigare arrangerats
"under organisationens paraply", även om de dåkanske inte kungjordes for alla.

o

"Anmälan":

Sten- Erson Wester redogjorde koftfattat ftir problematiken kring FEDECRAILs
ungdomsläger, och förklarade att han stod till forfogande för frågor kring bl a dettaunder

kvällen.
20: Årsmötet avslutas
Thomas Lange ftirklarade mötet avslutat och tackade deltagarna för visat intresse.

t1

Justeras:

iI

'i

Thomas Lange
Vald mötesordftirande

Revisionsberättelse

M

RO 201 2-201 3

Undertecknad, av MRO:s medlemmar vald revisor, har granskat räkenskaperna och
årsbokslutet för räkenskapsåret 201 2-201 3.

Jag har granskat verksamhetsberättelsen som den presenterats i MRO-aktuellt nr 9-2013,
bokföringen samt styrelsens förvaltning av MRO för räkenskapsåret 2009. 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
revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag
genomfört revisionen med hög men inte absolut säkerhet för att förvissa mig om att
materialet inte innehåller väsentliga felaktigheter.

.

Jag har granskat ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när
de upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i
årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat
väsentliga beslut, 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 rättvis bild av föreningens verksamhet och ställning.
Resultat- och balansräkningen är förenlig med berättelsen.
Det bör påpekas att beviljade bidrag från Riksantikvarieämbetet under två verksamhetsår
inte har förbrukats såsom avsetts utan förts över i ny räkning. Det är angeläget att styrelsen
intensifierar samverkan med medlemsföreningarna så att bidragen kan användas på avsett
sätt.
Jag tillstyrker
- att resultaträkningen och balansräkningen fastställes

* att resultatet

disponeras i enlighet med styrelsens förslag och

- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet
Uddevalla 2013-09-30

Thomas Lange

för räkenskapsåret.

