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MRO- nytt
Byte försäkringsmäklare
MRO och JHRF har bytt försäkringsmäklare till
Söderberg & Partners. Anledningen till bytet är
att vår tidigare mäklare tappat en stor del av den
kompetens man hade inom järnvägsområdet.
Anders Jesperssen från Söderberg & Partners
kommer att medverka på MRO-mötet för att
presentera bolaget och vilka förbättringar det nya
avtalet kommer att ge MRO medlemsföreningar.
Tecknade försäkringar påverkas inte förutom att
kontakten i försäkringsärenden ska gå genom
Söderberg & Partners.
Ordföranden

Boken
Transportstyrelsens agerande
gentemot museijärnvägar

Olyckor
Tyvärr har museitågsbranschen drabbats av ett
par olyckor i sommar. Dels backade SKÅJs
utfärdståg genom en stoppbock i Karlstad och
dels så kolliderade ett motorvagnståg på ULJ med
en lastbil. Lyckligtvis blev det inga personskador
i någon av olyckorna men speciellt i Karlstad
blev det omfattande materiella skador. Vi kommer
givetvis att ta upp olyckorna på vårt
säkerhetsseminarium.
Denna bok är ett viktigt dokument, som bör läsas
Ordföranden
av alla i trafiksäkerhetsarbete på museibanorna.
Gemensamt Styrelsemöte JHRF MRO
Boken kostar 70 kr för MRO:s
Huvuddelarna av MRO och JHRFs styrelser
medlemsföreningar. Rekommenderat utpris 100
träffades i Hallsberg för att ha ett styrelsekr.
styrelsemöte. Bland annat så diskuterades
Boken beställs på mro@jarnvag.info
försäkringsfrågan och hur vi ska samordna våra
kontakter med myndigheter och departement.
Det var ett mycket konstruktivt och positivt möte
så vi kommer att mötas styrelse-styrelse. Viktigt
att påpeka är att detta är diskussionsmöten, inte
beslutsmöten. Formellt så är det naturligtvis
respektive styrelse som fattar beslut för sin
förening.
Ordföranden
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Kallelse MRO årsmöte
Föredragningslista MRO Årsmöte 2016
MROs höstmöte med årsmöte kommer att hållas
1. Årsmötets öppnande
på GHJ den 1-2 oktober. Förutom de formella
2. Val av mötesordförande
årsmötesförhandlingarna kommer vi att få
3. Val av mötessekreterare
information av vår nya försäkringsmäklare
4. Val av justerare
Anders Jespersen som nämns på annat ställe i
5. Årsmötets behöriga kallande
denna MRO-aktuellt. Vi kommer också att
7. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk
besökas av Jenny Nunn från Rail Events som har
berättelse
ett spännande koncept hon vill berätta om.
8. Revisorernas berättelse
GHJ har planerat ett intressant kringprogram med
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
utfärd på GHJ på lördagen och besök på
10. Valberednings förslag till ledamöter till
försvarsmuseet i Tingstäde på söndagen.
styrelsen
Boende: Roma Brukshotell, deltagarna bokar
11. Val av ordförande
själva rum på 0498-50830 eller
12. Val av styrelseledamöter
info@brukshotellet.org
13. Valberedningens förslag till revisor och
revisorssuppleant
Deltagaravgift: När detta skrivs är det ännu inte 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant
klart, deltagaravgiften ska täcka GHJs kostnader 15. Val av valberedning
för måltider och arrangemangen. Betalas på plats. 16. Genomgång av budgetförslag och årsavgift
för kommande år
17. Ansökan medlemskap från BJs
Hålltider Lördag:
18.Hälsning från JHRF
Tåget avgår från Roma mot Hesselby 9.00
19. Vårmötesplats 2017
Årsmötet inleds i Hesselby 13.00
20. Höstmötes och årsmötes plats 2017
Middag 19.00
21. Övrigt
Tåg tillbaka till Roma efter middagen
För söndagen utfärd till Gotlands
Försvarsmuseum med buss och till Visby i tid till
eftermiddagsfärjorna
GHJ rekommenderar att man kommer till Gotland
fredag då det annars är svårt att vara i Roma till
tågets avgång lördag morgon. Tala om i anmälan
när och hur ni kommer till Visby så får vi
arrangera transporter till Roma.

Anmälan om deltagande: till
info@museibanorna.se eller 0768 425478 senast
23/9
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MRO i Almedalen
14-14.15 Sysselsättningen och det rullande
JHRF/MRO:s deltog i årets Almedalsvecka, 4/7- kulturarvet. Motorhistoriska Riksförbundet
6/7, för 6:e året i rad. Årets Almedalsvecka var Baksätesdebatt med riksdagspolitiker.Sten
något lugn, men med samma utökade
Bergheden (M), Isak From (S) bland andra.
utställningsområde. Även i år var det över 3500 Moderator: Peter Edqvist MHRF.
seminarier arrangerade under veckan.
Ett nära samarbete med andra riksorganisationer i Tisdag 5.7
Transporthistoriskt Nätverk, ThN, inom det
rörliga kulturarvet fortsätter även i år, under våra 11-12 Museitågen som turistattraktion.
gemensamma frågor, Kunskap-KulturarvMuseibanornas Riksorganisation och
Besöksnäring. JHRF/MRO deltog som vanligt
Järnvägshistoriska Riksförbundet
med en godsvagn, från GHJ, uppställd på
Ett seminarium om museitåg från
Holmen, i norra hamnen i Visby.
besöksnäringens synpunkt.Johan Borgstedt,
Under veckan arrangerade ThN totalt 7
Destinationsutveckling Sörmland och Per
seminarier, varav JHRF/MRO hade 3 seminarier. Englund, MRO.
ThN:s gemensamma seminarieprogram:

Måndag 4.7
11-12 Ska staten ansvara för det rörliga
kulturarvet?
Museibanornas Riksorganisation och
Järnvägshistoriska Riksförbundet
Ett seminarium om att motioner om det rörliga
kulturarvet avslagits med hänvisning till statens
ansvar. Robert Sjöö, Trafikverkets museer, Lars
Amréus, Riksantikvarieämbetet, Björn von
Sydow (S), riksdagen, Anders Johansson, JHRF.
Björn von Sydow (S), riksdagen Robert Sjöö,

Trafikverkets museer och Lars Amréus, rik
Riksantikvarieämbetet. Foto Å Paulsson

13-13.45 Nyttjande av det seglande kulturarvet
nu och i framtiden.
Sveriges Segelfartygsförbund
Anders Berg, Sveriges Segelfartygsförbund.
14-14.15 Samhällsnyttan och det rullande
kulturarvet. Motorhistoriska Riksförbundet
Baksätesdebatt med riksdagspolitiker.Per
Lodenius (C), Aron Emilsson (SD) och prel.
Penilla Gunther (KD). Moderator: Peter Edqvist
MHRF.

Onsdag 6.7
11-12 Positiva synergier när en kommun
engagerar sig i ett museijärnvägsprojekt.
Museibanornas Riksorganisation och
Järnvägshistoriska Riksförbundet
Ett seminarium om fördelarna med att involvera
museijärnvägen i stadsplanering,fritidsprojekt
med mera.
Gunnar Hedberg (M), Uppsala kommun, Johan
Vinberg, MRO
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ideella krafterna på de cirka 1 500 arbetsliv
arbetslivsmuseerna runt om i landet, kan spela
roll för demokrati och integration på landsbygd
och bruksort? Alice Bah Kuhnke (MP), Kultur och demokratiminister, Per Lodenius, (C)
ledamot kulturutskottet,Tobias Baudin, förste vice
ordförande LO. Moderatorer: Niklas Cserhalmi,
museichef Arbetetsmuseum och Anders Lind,
ordförande ArbetSam
Moderatorer: Niklas Cserhalmi, museichef
Arbetetsmuseum, Tobias Baudin, förste vice
ordförande LO, Alice Bah Kuhnke (MP), Kultur - och
demokratiminister Anders Lind, ordförande ArbetSam
och Per Lodenius, (C) ledamot kulturutskottet.
Foto Å Paulsson.

14.30-15 Finns det plats för det rörliga
kulturarvet i höstens kulturarvsproposition?
Transporthistoriskt Nätverk
Sedan 1960 års byggnadsminneslag har det
rörliga kulturarvet inte behandlats som en del av
svenskt kulturarv. Detta har medfört att
kulturarvsvärdet minskat för äldre färdmedel när
nya regler krävt ombyggnader eller medfört
nyttjandebegränsningar
Årets Almedalsvecka var besöksmässigt mindre
än tidigare år, men utställarmässigt lika stor som
förra året. JHRF/ MRO:s deltog i år endast under
tre dagar, måndag - onsdag. MRO: S båda
seminarier var välbesökta med totalt ca 30
besökare. Därutöver hade JHRF/ MRO ett 20-tal
besökare i vagnen, utöver allmänheten som
stannade till och ställde frågor. På onsdagen hade
vi besök av Transportstyrelsens nya GD Maria
Ågren.

MRO:s fortsatta deltagande i Almedalen, kommer
Gunnar Hedberg (M), Uppsala kommun, Johan att grundligt belysas på höstmötet. En förnyelse
Vinberg. Foto Å Paulsson
är helt nödvändig. För egen del tackar jag för mig
i Almedalen, efter 6 år.
13-14 Landsbygden har behoven, storstaden Åke
pengarna.
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam)
och Arbetets museum
Pengar som läggs på kulturinstitutioner för att
främja demokrati och integration kommer sällan
bruksorter till del. Kan kulturpolitiken se att de

