Museumsbanerådet
Forum for norske museumsjernbaner
Adr. c/o NJK, Postboks 1492, Vika, 0116 Oslo
www.museumsbane.no
ÅRSBERETNING 2012
Tillitsvalgte etter årsmøtet:
Styre:
Leder: Ole K, Richenberg (NJK) - gjenvalgt
Nestleder: Anne Bergit Jørgensen (SB) - nyvalgt
Styremedlem: Christian Haugan Toldnes (ThB) - nyvalgt
Varamedlem: Andreas Dreyer, (NJM) - gjenvalgt
Valgkomitè - gjenvalgt:
Ivar Gubberud, GVB)
Medlem: Ellen Sletvold (KrB)
Års- og medlemsmøter
Begge møtene ble avholdt 23. november hos Akershusmuseet – Urskog-Hølandsbanen, i Fossum
Velhus. Vi fikk transport av Urskog-Hølandsbanen med full damp både opp og ned fra velhuset hvor
vi tilbrakte dagen med god lunsj. Overnatting var på Lillestrøm Thon hotell hvor sammen hadde en
god middag lørdag kveld
Alle medlemmene var til stede unntatt repr fra Lommedalsbanen og Rjukanbanen v/Norsk
Industriarbeidermuseum. I tillegg møtte repr fra Jernbaneverket og fra Notodden jernbanesenter.
(Se vedlegg)
Årsmøte behandlet årsberetning og årsregnskap med revisors beretning. Årsmøtet vedtok endringer i
vedtektenes § 8 for å tilfredsstille registering i Brønnøysundregistrene.
De valg som ble foretatt er nevnt øverst på denne siden.
Medlemsmøtet startet med at de tilstedeværende museumsbanenes representanter redegjorde litt fra
sine baner. Det var godt nytt at Setesdalsbanen hadde kommet til enighet med Vest-Agdermuseet om
fortsatt drift av Setesdalsbanen..
Følgende temaer diskutert på møtet:
• Verneplanarbeidet i JBV v/Magne Fugelsøy og Kjartan Kvernsveen.
• Innspill fra Notodden jernbanesenter v/Bjørn Langvik.
• Samarbeid om sikring av rullende materiell.
• Om kundeundersøkelse ved museumsbanene, forslag fra JBV.
• Felles trafikkregler for museumsbanene, GVB påtok seg arbeidet.
• Om interregional organisering av museumsbanene, rapport utsendt fra GVB.
• Om løsning av rapporteringskrav fra JBV, tips.
• Rigacharteret, orientering om viktigheten av bruk.
• Hvordan kan MBR fungere bedre, ajourføring av WEB-siden.

Medlemmer:
Akershus Fylkesmuseum – avd. Urskog-Hølandsbanen, Vest-Agder-museet – avd. Setesdalsbanen, Stiftelsen Rjukanbanen,
Kunstnerdalen Kulturmuseum – avd. Krøderbanen, Orkla Industrimuseum/Thamshavnbanen, NJK-Gamle Vossebanen,
NJK-Norsk Museumstog, Norsk Jernbanemuseum, Norsk Jernbaneklubb
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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
Museumsbanerådet er representert på den årlige konferansen som i fjor var i Tyskland og i år er i SørFrankrike, 11-17. april 2013.
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.

Oslo den 2. april 2013

Ole K. Richenberg
Leder

Anne Bergit Jørgensen
nestleder

Christian Haugan Toldnes
styremedlem
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