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Vårmötet i Nora 2017-03-04
Representanter för både MRO:s och JHRF:s
föreningar samlades i Nora stadshotell vid
torget. Där bjöds på både konferensutrymmen, mat och logi i samma byggnad.
Lördagen inleddes med lunch i hotellets matsal. Därefter gick vi en trappa upp till den verkligt magnifika stora festsalen som utöver den
jättelika kristallkronan till och med hade en
egen orkesterbalkong. Vid festsalens båda
gavlar fanns mindre sammankomstrum som
utnyttjades.
Första delen av eftermiddagen höll organisationerna sina egna möten i de mindre rummen.
Efter fikapaus samlades man i den stora salen
för ett gemensamt möte om lika gemensamma museivärldsfrågor.
Efter det var vårmötet avslutat. En del åkte
hem direkt, andra stannade kvar i Nora,
kanske för att titta på de kulturiska evenemangen just denna kväll, den s.k. Noranatta.
De som stannade fick på söndag förmiddag en
guidad visning av NBVJ:s lokaler och verkstäder i staden.

Stora festsalen i Nora stadshotell från 1878.
Säkert en lämplig inramning till dåtidens festivitets- och ordensliv.
Foto Håkan Nordenadler

Sammandrag av frågor på vårmötet.
- MRO styrelse har lagt fram ett förslag till
stadgeändring som innebär att styrelsens numerär utökas från de nuvarande tre ledamöterna till att också innefatta en suppleant.
Bakgrunden är att om någon eller några ledamöter drabbas av allvarlig ohälsa eller andra
mer långvariga hinder för arbetet, blir det ett
ogörligt tungt arbete för de återstående. Ett
eventuellt fyllnadsval kan i dag inte göras förrän till nästa årsmöte.
Efter diskussion bifölls förslaget av de närvarande. Punkten kommer att tas upp på kommande årsmöte i höst för definitivt beslut.
- En arbetsgrupp under ledning av Peter Heller har tagit sig an att utarbeta ett svar till
Transportstyrelsen på deras remiss om yrkeskunnande för järnvägspersonal.
- Vi fick en redogörelse för planerna inför
Almedalsveckan i Visby. Vår närvaro är begränsad till tre dagar måndag-onsdag och liksom tidigare i samarbete med Transporthistoriskt nätverk. MRO kommer att representeras
av tre personer. Gotlands kommun har i år
kraftigt höjt avgifterna för utställningsytan och
dessutom infört andra begränsningar. Trots
det bör vi att kunna hålla den beräknade budgeten. Vi skall hålla några seminarier i vår
uppställda godsvagn/konferenskolal. Förslag
på teman för dessa mottas tacksamt av Åke
Paulsson.
- Vi planerar ett särskilt seminarium för föreningarnas ordförande till helgen 11-12 november i år. Tänkt plats är samma som för
säkerhetsseminarierna, d.v.s. stadshotellet i
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Mjölby. Huvudtema är att belysa de ansvarsfrågor som vilar på ordförandena vid eventuella tillbud och även som arbetsgivare för anställd personal. Även andra likartade frågor
kan tas upp.
- I samband med MRO årsmöte i Västervik
kommer det sannolikt att ordnas ett miniseminarium kring miljöfrågor. Som utövare av en
emellanåt nersmutsande verksamhet finns det
all anledning att fundera över hur vi kan förebygga och bemöta eventuella klagomål på
verksamheten.
- Styrelsen planerar ett möte med representanter för Transportstyrelsen om aktuella frågor för museivärlden. Ett ämne är att diskutera är nivån för de medicinska kraven för
MRO:s museibanetrafik. Man kan tycka att vår
begränsade och långsamma trafik inte borde
behöva tillämpa samma höga krav på hälsokontroller som för kommersiella företag på
Trafikverkets bannät.
- Vi fick en översiktlig beskrivning av hur de
olika europeiska järnvägsorganisationerna
fungerar. Det handlade om Fedecrail, HOG och
EUAR (tidigare benämnt ERA). Fedecrails och
HOG:s främsta syfte är att bevaka de europeiska järnvägsdirektiven och arbeta för att de
inte skall inverka menligt på den museala
järnvägstrafiken. Den har ju ofta speciella
förutsättningar som skiljer sig från dagens
kommersiella och gränsöverskridande trafik.
- KUJmf informerade om de speciella problem
som man drabbas av då man inte verkar under
Järnvägslagen, utan under Ordningslagen och
Förordningen om besiktning av tivolianläggningar. Framför allt gäller det de relativt stora
och årliga kostnaderna för säkerhetsbesiktning. Vid den efterföljande diskussionen fram-

kom flera förslag på hur man skulle kunna
agera för att reducera dessa kostnader.
- MRO års- och höstmöte 2017 bestämdes till
dagarna 21-22 oktober och till platsen Västervik med TJF/FAS som värd. Mer om detta i
senare nummer av MRO-aktuellt.
- MRO vårmöte 2018 skall äga rum hos KUJmf
i Köping.
- De officiella mötesanteckningarna från Nora
finns inlagda på MRO hemsida under:
museibanorna.se > bibliotek > mötesanteckningar.

MRO:s och JHRF:s delegater samlade till det
gemensamma mötet i Nora stadshotells festsal.
Foto Håkan Nordenadler
/ Håkan Nordenadler

Fedecrail ungdomsläger 2017.
En stor aktivitet för Fedecrail är det arbetsläger man sedan flera år anordnar för ungdomar
mellan 15-24 års ålder. Det vandrar runt mellan olika länder i Europa varje år.
I år är det museijärnvägsföreningar i norra
Italien som är värdar. Lägret äger rum mellan
den 28 juli - 6 augusti. En officiell inbjudan (på
engelska) finns bifogad till detta MRO-aktuellt.
Kostnaden per deltagare blir bara 250 Euro
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och är kraftigt sponsrad av Fedecrail. Har ni
ungdomar i lämplig ålder som kan tänkas vara
intresserade av detta, anmäl dem snarast.
Antalet platser är bara 25 st.
År 2018 blir det sannolikt Sveriges tur. Mer om
det senare.
/ Håkan Nordenadler

Skara-Lundsbrunns Järnvägar fyller 50 år.
Detta firas under helgen 26-28 maj. VGJ 22,
nuvarande JTJ 9 Tallås, kommer till Skara
denna helg. Se utförligt
program på
www.sklj.se. Välkomna att besöka Skara.
/ Åke Paulsson

Bilaga:
- Inbjudan till Fedecrail ungdomsläger 2017.
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