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MRO-kort
 

 
 

De nya MRO Korten är klara att tas fram. 

Korten kommer att bli i kreitkortsformat med 

den nya loggan och med påtryckt namn på 

innehavaren. 

För att erhålla MRO kort krävs att 

medlemmen har deltagit i verksamheten i 

minst 40 timmar under 2015 i sin 

medlemsförening. Korten kommer att tryckas 

under december 2015 och distribueras under 

januari 2016 till respektive förening. 

 

Lista, excel-fil, över berättigade 

medlemmar, skall  senast 2015-12-01, 

insändas till ake@jarnvag.info 

Ny ordförande  
 

MRO-årsmöte gav mig, Per Englund, 

förtroendet att efterträda Ragnar Hellborg 

som MRO ordförande. Jag är 57 år, 

civilingenjör som jobbar som egenföretagare 

och konsult  

Jag var aktiv i Malmköping en kort period i 

slutet av 1979-talet och ägnade sedan några 

decennier åt annat innan jag 2003 på nytt blev 

aktiv, denna gång på ÖSlJ i Mariefred. Har 

där tjänstgjort som bromsare, tågbefälhavare, 

eldare och är nu lokföraraspirant.  

Satt i ÖSlJ styrelse från 2004 och var 

ordförande 2007-2012.  

Sitter i MUMAs styrelse som controller sedan 

2015  

Det jag brinner för är hur vi bevarar och 

vårdar det historiska arvet och hur vi tryggar 

framtiden med nya besökare och nya aktiva.  

Till slut vill jag passa på att tacka min 

företrädare Ragnar för det enorma arbete han 

lagt ner under sina sex år som ordförande.
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MRO:s Årsmöte i Ohs Bruk 
Museibanornas Riksorganisation hade sitt 

årsmöte i Ohs Bruk, helgen 3-4 oktober.  

Delegaterna samlades, på lördagen, över en 

kopp kaffe i Bor.Delegaterna samlades, på 

lördagen, över en kopp kaffe i Bor. Därefter 

åkte vi ånglokståg på den 15 km långa, 

600 mm smalspåriga järnvägen, till Ohs Bruk. 

Väl framme var det dags för lunch. Därefter 

vidtogs årsmötesförhandling, med sedvanliga 

årsmötespunkter. Verksamhetsberättelse, 

resultat- och balansräkning presenterades. 

Efter att revisorn läst upp revisionsberättelsen, 

beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Därefter 

vidtogs val av styrelsen. MRO:s ordförande 

Ragnar Hellborg hade efter sex år avsagts sig 

omval. Till ny styrelse valdes ordförande Per 

Englund, ÖSlJ, ledamöter Alexandra Sjöberg 

ULJ och Åke Paulsson SkLJ. Till valberedning 

valdes Ante Svensson GHJ och Ove Karlsson 

SkLJ. Årsmötet avslutades med avtackning av 

Ragnar Hellborg, Lizette Hidlund och Per-

Olof Söderpalm. Dagens sista punkt var 

Torsten Nilsson, som har slutat på Arbetsam 

och numera är verksam på Flygvapenmuseet, 

som kåserade över museibanorna. Därefter 

åkte vi med veteranbuss till hotellet i Värnamo 

och gemensam middag.  

 

Söndagen inleddes med veteranbussresa åter 

till Ohs, där rundvandring på anläggningen 

ägde rum. Mötesförhandlingarna började med 

att Åke Svensson, Trafikverket, informerade 

om nya TVs järnvägsdatabas och de 

uppgifterna som krävs av museibanorna. Nästa 

punkt var genomgång av remisser som har 

behandlats under året.  

De nya MRO korten presenterades. Korten får 

nytt kreditskortsformat och med påtryckt 

innehavare.  

Tågsläpp 2016 kommer att äga rum söndagen 

den 24 april. Årets deltagande i Almedalen 

tillsammans med Transport historiskt Nätverk 

presenterades. Beslutades att MRO skall 

deltaga även 2016I Almedalen. Införandet av 

SÄO 14 hos de olika museibanorna 

genomgicks.  

Tjejgruppen presenterades fördelning av 

pengar för kvinnosatsningar, till Munkedals 

Järnväg och Skånska Järnvägar. Dagens sista 

punkt var presentation av Fedecrail och deras 

ungdomsläger.  

Efter gemensam lunch åkte vi veteranbuss 

tillbaka till Bor för återfärd hem.  

Tack Ohs Bruk Järnväg för välarrangerade och 

trevliga två dagar.  

Åke Paulsson 
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Säkerhetsseminarium 

Vinterns seminarium blir helgen16-17 

januari. Platsen blir som vanligt Mjölby 

Stadshotell. Seminarieledarna blir som 

tidigare Peter och Peter, Heller resp. Sjöquist. 

Upplägget planeras också att bli ungefär som 

tidigare. Fler detaljer i nästa MRO-Akt/ . 

 

Tågsläpp 2016 
 

Tågsläpp 2016 kommer att äga rum 

söndagen den 24 april. Kostnad för att delta 

i marknadsföringen blir oförändrad 350 kr 

per deltagande förening. 
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