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Års- og medlemsmøter
Årsmøtet og vårens medlemsmøtet ble avholdt 9. april i Oslo sentrum.
Alle medlemmene var til stede..
Årsmøte behandlet årsberetning og årsregnskap med revisors beretning.
Sekretariatfunksjonen for rådet ble drøftet. Styret ble bedt om å fremme sak om opprettelse
av sekretariat til høstmøtet.
Fra direktørnettverket ble det fastslått at kontingenten skulle være kr 15.000 hvert år
gjeldende fra 2016
Om arbeidet med sekretrær og arbeidet i styret.
Leder møtte direktørnettverket i møte høsten 2015 hvor det ble ønsket fra direktørene at
museumsbanerådet kunne arbeide mere mellom møtene og at det kunne være en mulighet for
å få ansatt en sekretær. For å få til en økonomi som vil ta høyde for dette, ble det bestemt at
årskoningenten skulle økes til kr 15 000 fra 2016.
Styret hadde på våren 2016 et møte med repr fra direktørene hvor vi gikk igjennom
arbeidet med en sekretær og hva den jobben skulle bestå av. I tillegg ble det drføtet de
prioriteringer som kunne være aktuelle å abeide videre med.
Et notatom dette arbeidet ble lagt frem for rådet på våren og høstens møter i 2016.
Styret hadde møte 8. februar 2017 hvor følgende saker ble drøftet: Vårens møte, TRM saken,
forholdet til Bane Nor, uniformer, behovet for skiftelig dokumentasjon om banearbeid, nytt
fra Kulturvernforbundet og kreosotimpregnerte sviller.
Medlemsmøtet startet med at de tilstedeværende museumsbanenes representanter redegjorde
litt fra sine baner.
Følgende temaer diskutert på møtet:
• Status for banene.
• Felles trafikkregler for museumsbanene . Det ble presisert at hver bane tregner ikke å
eie alle dokumentene i styringssystemet. Det ble fastsatt at Bård Belsaas skulle lede en
redaksjonskomite med medlemmer fra hver bane med tanke på å utrabeide en
omforent TRM.

Høstens medlemsmøte ble avholdt 7. til 9. oktober hos Krøderbanen med møte i Hotell Sole.
Alle medlemmene var tilstede.
Følgende temaer ble drøftet:
• Planer for kurs og andre aktiviteter i 2016/2017
• Om museusmdrfitem hos banene.
• Om rødliste for vår materiell- og immateriell kulturarv.
• Om trafikkreglene videre.

Representasjon
Norsk Jernbanemuseum
Som representant i Norsk Jernbanemuseums styre har vært: Ole K. Richenberg.
Museumsbanerådet oppfatter representasjonen i Norsk Jernbanemuseums styre som viktig.
Som bakgrunn for dette ligger rådets fellesfunksjon i h.h.t. våre vedtekter.
FEDECRAIL
Denne årlige konferansen er et nyttig møtested og godt sted for informasjon om hva som rører
seg rundt i Europa. Det er alltid stor interesse om hva som foregår i Norge med vårt gode
kontaktnett. Både Roar Stenersen, Olaf Bjerknes og Ole K. Richenberg deltok i år.
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