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MRO- nytt
Ban on Coal -Fedecrail

Renoveringar som

Fedecrail har under våren samlat in uppgifter om
integrationsprojekt
de europeiska museibanornas och
utfärdsföreningarnas stenkolsförbrukning. Detta PÅ MROs vårmöte hade vi en representant för
med anledning av att det diskuteras på EU-nivå Rotary International som berättade om det projekt
att införa ett förbud mot fossila bränslen vilket som Rotary driver tillsammans med spårvägen i
Norrköping att renovera museala spårvagnar.
allvarligt skulle påverka de museala ångtågen.
Man har sökt och erhållit medel från
Fedecrail avser att lobba för att den
järnvägsmuseala branschen ska bli undantagen Migrationsverket för att driva det som ett
integrationsprojekt för invandrare med rätt
med motiv att vi endast står för en mycket
hantverksmässiga kunskaper och kvalificerad
marginell del av den europeiska
handledning till dessa.
stenkolsförbrukningen.
Rotary medverkar gärna till att liknande projekt
För MROs del har vi samlat in uppgifter från
berörda medlemsföreningar och om man relaterar startas upp på museibanorna och hör av er till mig
om ni vill ha mer information.
MROs samlade årsförbrukning med den totala
stenkolsförbrukningen i Sverige (3 000 000 ton /Ordföranden
2012) så handlar det om storleksordningen knappt
0,1 promille. MRO samlade stenkolsförbrukning Rapport från Tjejgruppen
är m a o knappt mätbar relaterat totalförbrukning. MRO's Tjegrupp hade ett givande möte i
Även om undantag ges för ångtåg i en framtida Februari, där det diskuterades allt mellan vad som
EU-förordning om förbud mot fossila bränslen så ska göras och hur det ska göras. Bland annat
kommer det förmodligen bli både svårare och
beslutades det att tjejgruppen ska ta över rodret
dyrare att köpa in stenkol. Det är därför angeläget vad gäller event och aktiviteter.
att fortsätta det påbörjade arbetet med att hitta
Pengar ska som förut sökas, men tjejgruppen
alternativa bränslen till våra ånglok.
väljer ut och hittar på aktiviteter då det
/Ordföranden
framkommit att det hos vissa föreningar saknas
driv och möjligheter att genomföra aktiviteterna.
Ordförandeutbildning
Tjejgruppens uppgifter är att nätverka, fiska
medlemmar, behålla fångsten och även ägna sig
MRO kommer att hålla en utbildning kring
åt lobbyverksamhet, mentorskap och
styrelsens ansvar för trafiksäkerheten med
samtalspartner till kvinnor i museisverige.
målgrupp i första hand föreningsordförandena.
Nästa möte kommer troligen att ske i
Respektive förening/bolags ledning är alltid
spårvägssällskapets lokaler i Stockholm. På detta
ytterst ansvarig för säkerhetsfrågorna och denna
möte skall riktlinjer och tänkbara aktiviteter tas
utbildning kommer att belysa vad detta innebär i
upp, utredas, diskuteras och beslutas om vad som
praktiken. Utbildningen kommer förmodligen att
ska göras och inte.
hållas i Mjölby i februari 2017.
/ Alexandra
/Ordföranden
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MRO:s Vårmöte i Vadstena

Per Englund fortsatte med att samarbetet inom
TransporthistorisktNätverk (ThN) är bra, men kan
inte än klara av gemensamma remissvar.
Ragnar Hellborg rapporterade om kontakter med
Previa om ramavtal. En del banor har
avtal med dem och möjlig samordning
presenterades i en första rapport. Ragnar Hellborg
har kommit överens med Previa om ett centralt
avtal som kan användas av alla föreningar – detta
har skrivits på för en månad sedan. Detta har
sänkt kostnaden till 0,- för själva avtalet och
intresserade banor kan rekvirera
hängavtalsblanketten, skriv ut filen, skriv under
den och posta till Previa.
Ragnar Hellborg berättade att vinterns
säkerhetsseminarium 2016-01-16—17 samlade
24 personer och att Peter Heller och Peter
Sjöquist var seminarieledare. Seminariet ägnade
en god stund åt rapporter av inträffade händelser,
vilket var lärorikt. Medlemmarna uppskattar
dessa seminarier och styrelsen har beslutat att
fortsätta med dem.

Museibanornas Riksorganisation hade sitt
vårmöte i Vadstena, 5 april 2016.
Delegaterna samlades, på lördagen, över en kopp
kaffe på Starby Hotell i Vadstena. Från 14 MRO
föreningar, deltog 25 delegater.
Vårmötesförhandling inledes med att MRO:s nya
ordförande Per Englund hälsade välkomna. Efter
sedvanliga inledande mötespunkter rapporterades
läget med övergången till Säo 2014. MJ har infört
Åke Paulsson meddelade att Tågsläpp äger rum
SÄO 2014, inom SkLJ pågår implementeringen
2016-04-24 och att 22 deltagare har anmält sig,
med planerad införande 2018. Arbetet med
vilket tyvärr är färre än tidigare år. Villkoren har
införandet har startat inom AGJ, JTJ och SKJ.
diskuterats i Järnvägshistoriskt Forum. Han
Övriga föreningar avvaktar. Därefter genomgick
framhöll att Tågsläpps grundprinciper är att det
Per Englund om vad som för tillfället görs inom
ska vara samma dag i hela Sverige, att ha öppet
MRO. Ett antal remisser har man svarar på alla.
10–16, att det ska vara ett Öppet-husTvå aktuella remissvar har sänts eller ska sändas
arrangemang samt att man ska bjuda på gratis
in till Kulturdepartementet som handlar om
kaffe. Tågsläpp har blivit en tradition som nu
utförsel av kulturföremål. Den andra gäller
löper självgående – evenemanget är
Museiutredningen, som föreslår att
Beslutades att fortsätta med evenemanget
arbetslivsmuseibidraget ska flyttas från RAÄ till
Tågsläpp enligt grundprinciperna ovan
en föreslagen ny museimyndighet
Per Englund fortsatte med att RAÄ är väldigt
Åke Paulsson rapporterad om Almedalen. PRnöjd med användandet av arbetlivsmuseibidraget
gruppen nu består nu av en person och att man
och att det i år höjts till 8 MSEK. MRO har sökt
söker ytterliggarea en person till – det ska vara tre
centralorganisationsbidrag.. Per Englund
personer från MRO i Almedalen.
berättade att han träffat Björn von Sydow och att
Deltagandet i Almedalen minskar i år till
denne framhållit att JHRF och MRO bör ha en
måndag–onsdag och sker tillsammans med ThN,
röst samt leva upp till föreningsdemokratin.
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och gruppen behöver bra föredragshållare och
idéer till seminarier.

kassören räknat på detta.
Medlemsavgifterna har hittills tagits ut i tre
nivåer och föreslås att i stället lägga 2 % på
Per Englund informerade om att tjejgruppen har banornas trafikintäkter, dock lägst 1 000,- och
kommit igång igen, med MRO sekreterare
högst 10 000,-. Avsikten är att gå över till
Alexandra Sjöberg och Mimmi Mickelsen från procentuell medlemsavgift och
SSS. Det är tänkt att tjejgruppen skall besöka
man ska jobba vidare på detta inom styrelsen.
MRO föreningarna med arrangemang för att
Beslutades att styrelsen får fortsätta med
locka kvinnor. Åke Paulsson efterlyste
förslaget att läggas fram för höstmötet.
redovisningar från mottagarna av tjejpengar.
.
Per Englund berättade att en
Per Englund berättade att Sten Erson-Wester inte Ordförandeutbildning är planerad. Per framhöll
har kunnat komma p g a att han har varit sjuk en att denna utbildning handlar om
Mötet framförde en hälsning till Sten Erssontrafiksäkerhetsansvar.
Wester. Johan Vinberg berättade att årets
konferens FEDECRAILkonferens äger rum i
Efter en gemensam lunch besökte delegaterna
Österrike och att Per Englund åker från MRO.
Vadstena station och WFJ.s lokstall. Dagen
Arbetet i HOG-gruppen, som sköter arbetet med avslutades med en resa med Yp.
regelverk mot ERA, blir allt mer viktigt.
Tack Wadstena-Fågelsta Järnväg för
.
välarrangerad och trevlig dag.
Anders Svensson presenterade arbetet med årets Åke
Tågsommar .
Tågsläpp 2016
Plats för höstmöte 2016 avses vara på GHJ 201610-01—02.
Årets upplaga av Tågsläpp går av stapeln
Beslutades att anordna höst- och årsmöte i
söndagen 24 april 2019. Det har nu kommit in
Hesselby enligt förslag.
22 anmälningar om deltagande, färre än förra
Per Englund meddelade att MRO fått ett
året.
erbjudande från NBVJ att arrangera vårmötet
/Åke
2017 i Nora.
Beslutades att anta detta erbjudande – datum
Almedalen 2016
beslutas vid höstmötet.
JHRF/MRO:s deltager i årets Almedalsvecka,
4/7-6/7 Ett nära samarbete med andra
Per Englund berättade att FEDECRAIL vill ha in riksorganisationer i Transporthistoriskt Nätverk,
uppgifter kolförbrukning – man ser en risk för
ThN, inom det rörliga kulturarvet fortsätter även i
förbud och vill visa hur liten inverkan denna
år. Seminarier program för JHRF/MRO:s är
sektors användning har. Banorna ska skicka in
nästan klart, med seminarium kl. 11:00 varje dag.
sina uppgifter så sammanställer JHRF och MRO Även gemensamma seminarier program inom
uppgifterna och skickar in till FEDECRAIL
ThN är planerat.
Åke Paulsson påpekade att styrelsen har ett
uppdrag att se över medlemsavgifterna och

PR-gruppen behöver förstärkas med minst en
ytterligare person. I PR-gruppens arbetsuppgifter
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ingår hemsidan, planering och deltagande i
välkomna att delta
Almedalen och deltagande i ThN Almedalsgrupp. 2. De föreningar som löser läkarundersökningen
Har du kunskap om MRO, är intresserad av
på annat sätt och inte vill vara med, behöver inte
marknadsföring och är du intresserad av atthjälpa göra något.
till i PR-gruppe. Hör då av dig till undertecknad
De som vill vara med gör så här: Rekvirera
på ake@jarnvag.info
hängavtals-blanketten från mig
(ragnar.hellborg@nuclear.lu.se). Skriv ut filen,
Åke
skriv under, posta till

Skara-Lundsbrunns Järnvägar 50 år
2017

Carina Klans
AB Previa

Skara-Lundsbrunns Järnvägar fyller 50 år 2017. Kungsgatan 56
Detta kommer att firas helgen 25-28 maj 2017. 111 22 STOCKHOLM Vår kontaktperson hos
SkLJ bjuder in medlemmar i systerföreningar
Previa Carine Klans nås enligt 08-549 531 54,
inom MRO att deltaga i detta arrangemang. Såväl och Carina.klans@previa.se
som aktiv trafikpersonal eller besökare. Boka
redan nu helgen 25-28 maj 2017. Vill du veta mer Ragnar
kontakta ove.karlsson@skara.se
Åke

Previa-avtal
Vid höstmötet hos OBJ rapporterade jag att ett
inledande samtal har förts med Previa angående
möjligheten att MRO träffar ett avtal om
läkarundersökningar hos Previa. Höstmötet gav
styrelsen i uppdrag att fullfölja diskussionen med
sikte på att träffa ett gemensamt avtal för alla
föreningar.
Nu är avtalet färdigförhandlat och båda parter har
undertecknat ett ramavtal.
Följande gäller nu:
1. De föreningar som vill delta i arrangemanget
tecknar ett ”hängavtal” till ramavtalet. Kostnad
per år 0 kr. Detta ska jämföras med att föreningen
själv tecknar avtal med Previa, som kostar 2500
kr/år. Både de föreningar som tidigare har använt
Previa och de som inte har gjort det tidigare är

