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MRO Årsmöte i Hesselby 
2016-10-01 
 

 

Typiskt blandat Gotlandståg med passagerar-
vagn, sockerbetsvagnar och råsockervagn på 
GHJ:s bana. Lok är nr. 3 Dalhem. 

Museibanornas Riksorganisation hade sitt 
höst- och årsmöte hos GHJ i Hesselby, 1-2 
oktober 2016.  

Lördagen inleddes med studiebesök på Got-
lands Whisky på Roma Sockerbruk. Därefter 
samlades delegaterna på Roma station där 
ångtåget väntade på att föra delegaterna till 
Hesselby. Under resan gjordes uppehåll på 
samtliga stationer och hållplatser, samt två 
 

 
Vårt tåg gör uppehåll vid Tule station, en av de 
två stationerna med mötesspår längs linjen. 
Den andra är Roma kungsgård. 

foto körningar arrangerades. Väl framme i 
Hesselby var det visning av vagnhallarna, samt 
därefter en god lunch.  

Årsmötesförhandlingarna inleddes med att 
MRO:s ordförande Per Englund hälsade väl-
komna. Årsmötet följde stadgeenliga punkter. 
Till mötesordförande valdes Staffan Beijer 
GHJ. Verksamhetsberättelse, resultat- och 
balansräkning samt revisionsberättelse redo-
visades och lades till handlingarna. Styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet för det gångna verk-
samhetsåret. Till ny styrelse valdes Per 
Englund ordf., Håkan Nordenadler och Åke 
Paulsson. Till valberedning valdes Ove Karls-
son, sammankallande, och Johan Winberg. 
Budgeten presenterades och medlemsavgiften 
fastställdes till totalt 75 tkr, fördelat på ca. 
1,8% av respektive förenings trafikintäkt.  
BJ:s ansökan om medlemskap i MRO, avslogs 
då BJ inte uppfyller MRO:s stadgars kriterier 
för medlemskap. MRO vårmöte 2017 hålles 
hos NBVJ 2017-03-04 och årsmötet hos TJF. 

Efter sedvanliga inledande mötespunkter rap-
porterades läget med övergången till Säo 
2014.  

Försäkringsmäklare Anders Jepsson från Sö-
derberg&Partners informerade om MRO-
försäkringarnas övergång från MARSH. Utför-
lig information kommer före årsskiftet.  

Ragnar Hellborg rapporterade om kontakter 
med Previa om ramavtal. Ragnar Hellborg har 
kommit överens med Previa om ett centralt 
avtal som kan användas av alla föreningar.  
Vinterns säkerhetsseminarium hålles 2017-01-
16—17 i Mjölby med Peter Heller och Peter 
Sjöquist som seminarieledare.  

Tågsläpp äger rum 2017-04-27. Tågsläpps 
grundprinciper är att det ska vara samma dag i 
hela Sverige, att ha öppet 10–16, att det ska 
vara ett Öppet-hus-arrangemang samt att 
man ska bjuda på gratis kaffe.  
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Åke Paulsson rapporterade om Almedalen. PR-
gruppen består nu av en person och att man 
söker ytterligare person till – det ska vara tre 
personer från MRO i Almedalen. Mötet beslu-
tade om att MRO skall deltaga 2017 i Almeda-
len. 

Johan Vinberg informerade om FEDECRAIL 
konferens. HOG-gruppen, som sköter arbetet 
med regelverk mot ERA, blir allt mer viktigt.  
Samarbetet med ArbetSam diskuterades, efter 
framförallt problem med att museikatalogen 
tog slut i maj månad. Även samarbetet i Al-
medalen med ArbetSam har mer att önska. 
Anders Svensson presenterade arbetet med 
årets Tågsommar . 

Jenny Nunn från Seaton Tramway, England, 
informerade om marknadsföring och turist-
satsning. 

Efter mötet intogs en mycket god middag i 
Hesselby. Därefter var det åter tågresa till 
Roma och övernattning på Roma Brukshotell. 

 

Ingången till Tingstäde fästning. Den byggdes 
1904-1914. Skans nr.1 här ovan är nu museum 
och ligger helt under mark med bara 4 kanon-
torn synliga ovanför. Hela anläggningen best-
od av 5 fort i cirkel med 1 km radie. 

Söndagen arrangerades en bussutfärd till 
Tingstäde fästning. Ett komplett militärmu-
seum på norra Gotland. En mycket intressant 
anläggning, som idag åter är högaktuell. 
 

Tack Gotland-Hesselby Järnväg för mycket 
trevliga och välarrangerade dagar. 

/ Text och foto Åke P 

 

Tågsläpp 2017 

Tågsläpp går av stapeln söndagen 27 april 
2017.  

Mer detaljer i kommande MRO-aktuellt. 

/ Åke P 

 

MRO-kort 

MRO Korten för 2017 kommer att bli i kredit-
kortsformat med samma utförande som 2016, 
med påtryckt namn på innehavaren. 

För att erhålla MRO kort krävs att medlem-
men har deltagit i verksamheten i minst 40 
timmar under 2016 i sin medlemsförening. 

Korten kommer att tryckas och under januari 
2017 och distribueras till respektive förening. 

Listan för 2016 över berättigade medlemmar, 
en Excel-fil, kommer att sändas ut till respek-
tive förening. Denna lista skall uppdateras 
och återsändas senast 2016-12-15, till 
ake@jarnvag.info 

/ Åke P 

 

Medlemsavgift 2017 

Årsmötet beslutade om ändring av medlems-
avgiften. Medlemsavgiften i MRO 2017 är 
baserad på respektive förenings trafikintäkt år 
2016. 

Samtliga föreningar skall till MRO kassör skicka 
in uppgift om föreningens totala trafikintäkt 
2016. Denna utgör summan av: 
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- biljett försäljning 
- abonnerade tåg 
- exkl. moms 

Denna uppgift skall sändas senast 2015-12-
15, till:  ake@jarnvag.info 

/ Åke P 

 

Påminnelse  Säkerhetsseminarium 

Helgen 14 - 15 januari kommer vinterns sä-
kerhetsseminarium att hållas. Du med säker-
hetsansvar inom respektive förening bör re-
servera helgen redan nu i din almanacka. Pri-
set blir som i fjor 800 kr per person. Platsen 
blir också som i fjor, vårt väl inkörda Mjölby 
stadshotell. Ledarna blir precis som i fjor Peter 
& Peter, Heller och Sjöquist. Vi börjar efter 
förmiddagstågens ankomst på lördagen och 
slutar på söndagseftermiddagen i lagom tid 
för tågens avgång. Fler detaljer om anmälan 
m.m. i nästa MRO-aktuellt. 

Seminarieledarna tar gärna emot förslag på 
ämnen och eventuellt intressanta händelser 
att behandla. Kanske har just DIN förening 
något särskilt att berätta och t.o.m. ha en 
egen programpunkt om? 

/ Ragnar Hellborg 

 

Inbjudan att medverka i Almedalen 

På årsmötet beslöts att MRO skall delta i Al-
medalens politikervecka också nästa år, 2017. 
Den pågår hela vecka 27, men vår medverkan 
har efter tidigare erfarenheter nu begränsats 
till de tre bästa dagarna, söndag 3 juli till tis-
dag 5 juli. Vi börjar bli etablerade och inarbe-
tade där, en närvaro som betyder mycket 
gentemot politikergrupperna och myndig-
hetspersoner. 

 

MRO i Almedalen, dvs egentligen Visby hamns 
utställningsområde. Här står Åke Paulsson, 
Ragnar Hellborg och Rikard Johanson år 2014. 

 Almedalen ligger alltså i Visby på Gotland. Där 
samverkar vi direkt med JHRF och mer indirekt 
med Transporthistoriskt nätverk på samma 
plats i hamnen. Utöver oss utgörs de av riks-
förbunden för museala vägfordon, fartyg och 
flyg. Vi har många gemensamma intressen i 
våra ambitioner att bevara de rörliga histo-
riska teknikarven på ett sådant sätt att de inte 
förvanskas av nutidens många gånger dras-
tiska krav, krav som ofta står högt över vad 
som gällde när de tillverkades. 

Inför nästa år har vår representant Åke Pauls-
son valt att dra sig tillbaka efter många års 
medverkan.  Hans plats behöver ersättas och 
vi inbjuder därför föreningarna att utse en 
ersättare för Åke och dessutom en plats till i 
den tre man starka PR-grupp som förbereder 
nästa års dagar. PR-gruppen möts några 
gånger under våren för planering av deltagan-
det. Under Almedalsdagarna får vi logera gra-
tis hos GHJ i deras stationshus i Dal-
hem/Hesselby. MRO betalar representanter-
nas resor till och från Gotland.  

I Almedalen kommer vår arbetsbas att utgöras 
av samma godsfinka som tidigare, lånad från 
GHJ. Vår utställningsyta behöver först ställas i 
ordning och sedan röjas. Godsvagnen hjälper 
GHJ till med att frakta till och från platsen. 
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De som ställer upp behöver vara väl förtrogna 
med vår verksamhet och våra problemställ-
ningar. Andra besökare och massmedia kan 
ställa frågor till oss, vilka måste få vederhäf-
tiga och korrekta svar. Vårt bemötande måste 
ge intryck av att vi är den seriösa organisation 
vi vill vara. Som helhet är närvaron i Visby 
under Almedalsveckan en upplevelse för våra 
medverkande. 

Låter detta spännande och intressant, hör av 
dig/er till Åke Paulsson, tel:  0702-49 49 54 
eller e-post:  ake@jarnvag.info  . 

/ Håkan N 

 

Håkan Nordenadler, ny i styrelsen 

 

Som ni ser på annan plats blev jag nyinvald i 
styrelsen vid senaste årsmötet på Gotland. 
Tanken är att jag i första hand skall fungera 
som sekreterare, dvs anteckna vid samman-
träden och möten samt redigera MRO-
aktuellt. Vid behov kan jag också representera 
MRO i olika sammanhang. 

Något om min bakgrund. Min hemmabana är 
JTJ, dvs Jädraås-Tallås Järnväg. Där har jag 
tidigare varit styrelsens ordförande några år. 
Nu är jag ställföreträdande trafikchef. Som 
sådan tar jag hand om den mer administrativa 
delen av trafikchefsarbetet i form av perso-
naladministration, övervakning av regelverk 
och kontaktperson gentemot myndigheter. 
Jag är också redaktör för vår tidning JTJ-nytt. 

Sedan flera år är jag ålderspensionär och har 
därför fördelen att nu kunna disponera min tid 
som jag vill och inte som andra vill. På ”friti-
den” tar JTJ hand om en god del av sommar-
halvåret. Under vinterhalvåret kör jag dels 
verklighetstrogen rangeringstrafik på en mo-
delljärnväg i skala H0 som jag byggt hemma 
med JTJ:s föregångare DONJ som förebild. 
Intresserade är välkomna hem och provköra. 
Dels åker jag långfärdsskridsko med Stock-
holms Skridskoseglarklubb, där jag är färdle-
dare sedan 40 år. 

/ Håkan N 

 
 

 

Hoppsan, i vilket århundrade hamnade vi här? 
Stilfull resenär i Jädraås. 

Foto: Håkan N 
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