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MRO- nytt
MRO Höstmöte
Jag ber att få påminna om att ni som inte redan
anmält er till MRO höstmöte gör det på
info@museibanorna.com .
Ordföranden

Säkerhetsseminarium 2017
Du med säkerhetsansvar inom respektive förening
reservera helgen 14-15 januari för vinterns
seminarium. Priset blir enligt styrelsebeslut 800
kronor per deltagare. Platsen blir liksom tidigare
år Mjölby. Vi börjar efter morgontågens ankomst
på lördagen och slutar i tid för kvällstågen på
söndagen.
Ledarna blir samma eminenta personer som
tidigare år. Fler detaljer i sinom tid.
Ragnar

Boksläpp
MRO första bok som beskriver det idoga och
systematiska arbete som lett till att i stort sett alla
tilltänkta avgifter till Transportsyrelsen slopats
har nu delats ut till samtliga riksdagsledamöter i
kulturutskottet, till trafikutskottet och till
konstitutionsutskottet i samband med Riksdagens
öppnande. Boken kommer att releasas officiellt i
samband med museibanans dag på ÖSlJ. De tre
författarna kommer att finnas tillgängliga för
frågor och boksignering i Läggesta Nedre
lördagen 24 september mellan 14-15.
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Angående kostnaden för godkännande I maj meddelade TS att prövning av
utbildningsplaner upphör. Detta planeras att
av ändring/ny utbildningsplan

istället ske inom Tillsynen (som
museiorganisationer är avgiftsbefriade från).
Därmed upphör kostnaden för godkännande av
utbildningsplaner. Jämför med texten ovan
angående brevet från GD i februari. I detta
förutskickade han denna lösning. MRO:s trägna
arbete har även i detta avseende burit frukt. I och
Vidare kan man läsa om detta och många andra med detta steg har MRO:s arbetsgrupp i stort
överenskommelser med TS under åren 2010-2015 fullföljt de mål som sattes upp när gruppen
i en bok som i dagarna trycks och ges ut av MRO planerade sin verksamhet vid ett möte i Mariefred
på Stenvalls förlag (www.stenvalls.com). Boken vecka 32 2010.
beräknas utkomma strax före midsommar.
Ragnar
De senaste dagarna/veckan har ett antal MROmedlemmar ställt frågor till MRO:s arbetsgrupp
om rubricerade. Vi är sedan några år tillbaka
befriade från dessa kostnader. Om detta kan man
läsa i ett antal notiser i MRO-Aktuellt fram till
maj 2014. Då upphörde kostnaden.

Slutligen finns i senaste numret av ÖSlJ-Nytt (nr
2:2016) en summering av de senaste årens arbete.
Ur denna artikel har vi fått lov att saxa följande:
Samtal med GD TS angående kostnaden för
prövning av Utbildningsplaner, november -13
Oviljan hos TS:s handläggare och jurister att
förstå hur kontraproduktiv avgiften för
godkännande av Utbildningsplan var, gjorde att
MRO:s ordförande sökte kontakt direkt med
generaldirektören (GD). Vid kontakten framhöll
MRO:s ordförande: Det finns goda skäl för TS att
avstå en avgiftsintäkt på 50-70 kkr/år för att
därigenom säkerställa säkerhetshöjande åtgärder.
GD uttryckte ”…en försiktig optimism, ska höra
på mina medarbetares argument.” Han utlovade
att återkomma till MRO:s ordförande.
Återkopplingen skede per brev i februari 2014 då
GD meddelade att myndigheten arbetar med en
översyn av äldre föreskrifter om utbildning.
Vidare att det finns tveksamheter kring huruvida
TS bör fortsätta att godkänna utbildningsplaner.
Kontrollen skulle i så fall istället ske vid
tillsynen. För tillsyn är vi sedan tidigare befriade
från avgift.
Ytterligare angående prövning av
utbildningsplaner, maj -14

