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Höstmöte 2015 
 
Som kort meddelades i förra MRO-Akt 
beslöt Vårmötet hos MUMA att höstens 
Års- och Medlemsmöte ska hållas helgen 
3-4 oktober med OBJ som värd. Fler 
detaljer kommer i sinom tid att hamna i 
kommande MRO-Akt. 
 
Styrelsen 
 

Vårmöte 2016 
 
Senaste medlemsmöte tackade för 
inbjudan från WFJ om att hålla Vårmöte 
2016 i Vadstena. Tidpunkten för mötet 
kommer att beslutas av nästa Höstmöte. 
 
Styrelsen 
 

TS remiss om bedrivande av 
tågtrafik 
 
MRO:s remissvar insändes dagarna förre 
remisstidens utgång 27 mars. Remissen 
berör att TS slutar att förvalta JTF. Enligt 
EU är det inte förenligt med TS roll som 
tillsynsmyndighet att samtidigt förvalta 
JTF. MRO:s remissvar finns på hemsidan. 
 
Ragnar 
 

TS remiss om namn på trafikplatser 
 
Denna remiss ligger nu på ordförandens 
skrivbord. De föreningar som granskar 
remissen, vänligen förse mig med era 
åsikter. Vi har tid fram till augusti. 
Ragnar 
 
 

Kulturdepartementets remiss om 
Fara-konventionen 
 
De som till äventyrs kommer att granska 
denna remiss, sänd era synpunkter till mig. 
Jag och Ante Svensson GHJ kommer att 
utarbeta ett remissvar. 
 

Ragnar 

 

Lagrådsremiss - yttrande från 
Lagrådet - proposition 
 
Parallellt med den i förra MRO-Akt 
nämnda TS-remissen om föreskrifter om 
järnvägsverksamhet har 
Näringsdepartementet utarbetat en 
lagrådsremiss i samma ärende. Denna 
remiss följdes av ett yttrande från 
Lagrådet. Båda handlingarna har nu 
noggrant granskats av MRO för att 
säkerställa att kombinationen 
”persontrafik och museitrafik” finns med 
oförvanskade. I den ursprungliga 
regeringspromemorian hade ordet 
”museitrafik” fallit bort på två ställen och 
endast ordet ”persontrafik” fanns med. 
TS: handläggare hårdrog detta till att med 
Nationellt tillstånd fick vi endast köra 
persontrafik. Det vill säga inte fiktiva 
godståg, fordonsförflyttningar eller Ba-tåg. 
Alla sådana risker för begränsningar bör 
nu vara undanröjda. Torsdagen 16 april 
beslöt regeringen om propositionen och 
fredagen 17 april hamnade propositionen 
hos riksdagen. Den är nu bordlagd och 
motionstiden löper till 4 maj. Dag för 
kammardebatt är ännu inte fastlagd. 
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En sammanfattning av detta ärende är att 
i propositionen lämnas förslag till de 
lagändringar som krävs för att genomföra 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/34/EU om inrättandet av ett 
gemensamt europeiskt järnvägsområde. 
Det så kallade SERA direktivet (Single 
European Railway Area) utgör en 
sammanslagning och omarbetning av 
direktiven i första järnvägspaketet, som 
antogs 2001. Stora delar av detta direktiv 
är givetvis redan införlivade i svensk 
lagstiftning. 
 
Björn vS och Ragnar H 
 

Meddelande från Fedecrail 
 
Dear members,  
 
Fedecrail has six places left for the annual 
Youth Exchange, in Hungary. You have 
been informed earlier about the deadline 
for booking. This has now been extended 
until 11th May, 2015.  
 
If you can still find interested young 
people, please tell them!  
 
Many thanks,  
 
Livius J. Kooy, Fedecrail Secretaries. 
 
Det finns alltså fortfarande platser kvar, 
idag är det två svenskar ungdomar 
anmälda. Datum för sista anmälan är 
framflyttat. 
För mer information och 
anmälningsblankett maila till: 
youthcamp@fedecrail.org 
 
Sten-Erson W 

Nu är det dags igen att söka bidrag! 
 
VILL NI HA FLER AKTIVA? 
Varför inte jobba litet extra på att få in fler 
kvinnor i verksamheten! 
MRO har tilldelats bidrag från 
Riksantikvarieämbetet för att uppmuntra 
medlemsföreningarna att göra riktade 
insatser för att värva fler aktiva kvinnor. 
Har du/ni idéer som strävar mot detta mål 
har er förening möjlighet att ansöka hos 
MRO om ekonomiskt bidrag för detta.  
I ansökan skall projektet beskrivas och 
ansökt belopp anges. 
(Högsta lämpliga belopp är 10 000 - 
15 000 kr) 
Ansökan bör vara kort, max en A4 sida. 
Ansökan sänds per E-post 
info@museibanorna.se  
Sista ansökningsdag är: 19/5 2015. 
Ansökningarna kommer att utvärderas av 
för MRO oberoende personer. 
Beslut om fördelning går inte att 
överklaga. 
Pengarna bör vara förbrukade och 
redovisade till MRO:s styrelse 
 senast 31/12 2015 
För ytterligare upplysningar/idéer maila till 
info@museibanorna.se  
 
Styrelsen MRO/ Tjejgruppen MRO 
 

Tågsläpp 2015 
 
Årets Tågsläpp ägde rum söndagen den 26 
april. I arrangemanget har 27 föreningar 
deltagit. Marknadsföringen har skett i 
form av helsidesannons i Tågsommar 2015 
samt på Järnvägsmuseums Vänners 
hemsida, http://www.jvmv.se/tagslapp/  
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På hemsidan har sedan funnits länkar till 
respektive medverkande förenings egna 
sidor. Inför Tågsläpps dagen 
distribuerades underlag till 
pressmeddelande. 
 
Enligt hittills inkomna rapporter har 
Tågsläpp 2015 varit lyckad. Det fina vädret 
bidrog också till ett lyckat resultat. Här 
några resultat: 
 
FSVJ  Oxelösund  300 besökare 
SkLJ  Skara  200 besökare 
MJ  Munkedal  130 besökare 
SKÅJ  Krylbo  130 besökare 
 
Tack till alla som har deltagit och gjort 
Tågsläpp 2015 möjligt. 
 
Åke  
 

Information från ArbetSam 
 

ArbetSams Museidagar i Västerås 

Närmare 110 medlemmar från hela 

landet, i Arbetslivsmuseernas 

Samarbetsråd, 

deltog i Museidagar 2015. Tillsammans 
skapade vi både inspirerande och lärorika 
dagar. Tack alla medlemmar, museer, 
föreläsare och samarbetspartners för allt 
engagemang och trivsel som ni 

förmedlade! 

 
 
 
 
 
 
 

Konferens om ljud 
 
Work with Sounds konferens 18 maj vill 
uppmärksamma oss alla och vår 
gemensamma passion: L JUD ! Genom 
ljudkonferensen vill vi lyfta fram ljudsatta 
kulturupplevelser och uppmuntra till mer 
ljud i utställningar och i annat 
kulturskapande. Genom ljudkonferensen 
vill vi också locka fler att använda Work 
With Sounds databas – antingen genom 
att använda den ljudskatt som redan 
finns eller genom att donera egna 

inspelningar till databasen. 

OM KONFERENSEN 
Plats: Arbetets museum, 
Norrköping 
Datum: Måndag 18/5 2015 
Tid: 1016 
Kostnad: 500 kr 
Studenter 250 kr 
Kontakt: Torsten Nilsson, 
011 23 17 26 
Mer information om ArbetSam finner ni 

på www.arbetsam.com 
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