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OBS! Trafikverkets insamling av
uppgifter till den nationella
järnvägsdatabasen

18.30 Avresa med veteranbuss till Hotellet i
Värnamo
19.00 Incheckning på Hotellet
Ca 20.00 middag på Hotellet

MRO:s styrelse uppmanar sina medlemmar att
inte för närvarande sända in uppgifter till
Trafikverket i rubricerade ärende. I ett brev till
myndigheten har MRO påtalat det orimliga i
att begära in ett sådant omfattande
faktamaterial. Dröj med insamlandet tills mer
information kommer via MRO-Akt!

Söndagen
08.00 frukost
09.00 Avresa med veteranbuss till Ohs
09.30 Ankomst till Ohs
Rundvandring på Ohsabanans anläggning
10.15 Möte del 2
10.45 – 11.15 förmiddagskaffe
11.15 Möte del 3
13.00 – 13.45 lunch
13.45 – 15.00 Möte del 4
15.00 Höstmötet avslutas

I brevet till Trafikverket föreslår MRO ett mera
begränsat insamlande av uppgifter för vår typ
av verksamhet. Brevet till Trafikverket finns på
MRO:s hemsida.
Ragnar

Höst- och Årsmöte 2015
Ohsabanan inbjuder till MRO Höst- och
Årsmöte helgen den 3-4 oktober 2015 att
hållas vid föreningens anläggning i Ohs. Varmt
välkomna!
Lördagen
Ankomst till Bor kl.12.01 med tåg från Alvesta.
Avgång med ångtåg mot Ohs 12.10. Kaffe
serveras på tåget.
Lunch serveras efter ankomst till Ohs Ca 14.00
15.00 – 16.30 Årsmötesförhandlingar
16.30 -17.00 Möte del 1
17.00 – 18.15 Kaffe med bildvisning av gamla
Ohsabanebilder

15.15 Avresa med veteranbuss till Bor i tid för
tåget mot Malmö och Uppsala/Stockholm kl.
15.55 och mot Göteborg kl. 16.19
För de som kommer med bil rekommenderar
vi att ni ställer bilen i Bor för att kunna delta i
resan med ångtåg och veteranbuss
Priser
Båda dagarna och logi i enkelrum 1495
Båda dagarna och logi i delat dubbelrum 1175
Deltagande bara på lördagen 575 Om man då
inte vill delta i middagen på hotellet avgår
120: Ange om ni vill äta lax eller vitlök och
örtmarinerad kycklingfilé. Var och en betalar
sin dricka till Hotellet som har fullständiga
rättigheter. Ange eventuella allergier, så vi kan
beakta den saken.
Deltagande bara på söndagen 405 kr
Deltagaravgiften sätts in på vårt bankgiro nr:
765-3181

Sista anmälningsdag 11:e september
(Hotellets önskemål) till:
styrelsen@ohsabanan.com
Kontaktperson: Christer Bodeskog 0706
449-445.
Dagordning för årsmötet
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Nedan följer ett förslag till dagordning vid
MRO:s årsmöte:
1. Årsmötet öppnas
2. Fråga om kallelsen skett korrekt och i tid
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av justeringsperson
7. Redovisning av MRO verksamhet och
bokslut
8. Revisorernas rapport
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Valberedningens förslag till styrelse för
MRO
11. Val av ordförande i styrelsen
12. Val av två ledamöter i styrelsen
13. Valberedningens förslag till revisor och
revisorssuppleant
14. Val av en revisor och en revisorsuppleant
15. Val av valberedning
16. Den nyvalda styrelsen redovisar förslag
till budget och årsavgift för kommande
verksamhetsår
17. Bekräftelse av tid och plats för vårmötet
2015
18. Idé om plats för MRO årsmöte/höstmöte
2015
19. Övriga frågor anmälda under punkt 3
20. Årsmötet avslutas
Punkter under höstmötet:
ArbetSam, Transportstyrelsens avgifter och
regelverk, Almedalen, Tågsläpp,
Säkerhetsseminarium, Branschseminarium,
MRO-korten,
TRI-arbeten hos föreningarna, Fedecrail,
tjejgruppen med flera punkter.

Vårmötet 2016
Vårmötet 2016 kommer att hållas hos WFJ.
Datum bestäms av Höstmötet.
Ragnar

TS:s remiss om Avgifter inom
järnvägsområdet
MRO:s remissvar på TS:s remiss om avgifter
från 1 januari 2016 sändes in söndagen 9
augusti, dagen före sista svarsdagen. Inga
höjda avgifter eller nya avgifter berör vår
verksamhet på fristående banor.
Remissvaret finns på MRO:s hemsida
Ragnar

TS:s remiss om namn på
trafikplatser
MRO:s remissvar på TS-remissen om
Trafikplatsnamn sändes in någon vecka före
svarstidens utgång den 25 augusti, angiven i
remiss-missiven. I efterhand har det visat sig
att TS tidigt i våras – efter att handlingarna
offentliggjorts – ändrade sista dag för
remissvar från 25 augusti till 3 april!! Denna
information spreds till en begränsad grupp
remissmottagare. De flesta övriga presumtiva
svarare bland infrastrukturförvaltare har
givetvis missat det nya datumet och svarat
under den senaste tiden.
I MRO:s remissvar påtalas detta fullständigt
oacceptabla hanterande. MRO framhåller
också i svaret att de remissvar som har anlänt
mellan 3 april och 25 augusti givetvis måste
tas med i TS utvärdering av inkomna svar.
MRO kan trösta sig med att vi är i gott
sällskap. Trafikverket(!) kom också in med sitt
svar flera månader efter utgången tid.
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Får verkligen en myndighet hantera sina
arbetsuppgifter på detta lättvindiga sätt?
Ragnar

MRO och JHRF – två mycket viktiga
organisationer för Sveriges
museitåg
I MRO-Akt nr 1/2015 informerade Björn von
Sydow och Ragnar Hellborg om att JHRF:s
styrelse i ett brev till tre riksdagsledamöter
gjort ett antal felaktiga påståenden om MRO.
Vår information i MRO-Akt till MRO:s
medlemmar stör fortfarande JHRF:s styrelse.
Under Almedalsveckan fick MRO:s ordförande
i hotfulla ordalag veta ”att inte göra om det”.
Björn von Sydows och Ragnar Hellborgs linje
är klar: All information ska ut till MRO:s
medlemmar, inget får döljas.
MRO vädjar – liksom vid förra tillfället – att
JHRF ska avstå från denna typ av agerande.
Svenska museitåg tappar annars i anseende.
Det är mycket bättre att vi hjälps åt, än att
bekämpa varandra.

Styrelsen

Bilder till MRO Hemsida
På vårmötet i Malmköping beslutades att
varje MRO förening skulle leverera en text och
bilder, att föras in på vår hemsida:
http://www.museibanorna.se/.

Resultat blev dåligt, så därför vill jag påminna
alla MRO föreningar
att komma in med en kortfattad text och 4
bilder, till
ake@jarnvag.info
Åke

