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Medlemsmøte - ”høstmøtet-2008”
Møtested / tidspunkt:

Løkken 2008.09.20 kl 1030

Tilstede:

Christian Berg NMT, Ellen Slettvold THM, Ivar Gubberud GVB, Harald Chr.
Hanssen GVB, Tore Collett Moen SB, Odd Arne Lyngstad KRB, Henrik
Backer NJK, Ragnar Andenes UHB, Carl Fredrik Thorsager UHB, Magne
Fugelsøy JBV, Andreas Dreyer NJM, Jann Erik Evensen THM, Bjørn Tokle
THM, Ingrid Wold THM, Hans Viktor Braathen RJB

Forkortelser
MBR
NJM
THM
RJB
NKM
NMT
KRB
GVB
SB
UHB
NJK

Museumsbanerådet
Norsk Jernbanemuseum
Thamhavnbanen
Rjukanbanen
Norges kulturvernforbund
Norsk museumstog
Krøderbanen
Gamle Vossebanen
Setesdalsbanen
Urskog Hølandsbanen
Norsk Jernbaneklubb

Sakene er nummerert fortløpende for året 2008 slik at sak 1-13 er vårmøtet og sakene 14-24 er høstmøtet.

Sak 14:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent

Sak 15:

Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere
Harald Chr. Hansen og Ivar Gubberud valgt til protokollunderskrivere
Tore valgt til møteleder og Odd Arne Lyngstad til referent.

Sak 16:

Kort oppsummering av årets sesong

THB

Hektisk sesong. Økning i besøkende. 100 års jubileum.

RJB

Utleie av dresiner. Litt vedlikeholdskjøring

GVB

Fullført bygging av ny kjel til damploket. Spisevogn satt i drift etter restaurering. Ikke mye
dampkjøring i år.

NJM

Godt år! Tertittogets trase forlenget 200 m. Flyttet Drammen gamle stillverk til museet. Fredning
av jernbaneverkstedet på Hamar. Ny leder for TU enheten. Verneplan for rullende materiell.

KRB

Nest best sesong noensinne! Utfordringer med hensyn til vedlikehold av materiellet.
To ”nye” vogner satt i drift.

UHB

Sliter fremdeles. ”Time out” vurdert. Ting ikke på plass 4 år etter konsolideringen. Carl Fredrik
Thorsager ansatt i 20 % stilling for å avhjelpe situasjonen. Lokomotivsituasjonen vanskelig med
kun et lok i drift.
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NMT

Første år uten kjøring på Raumabanen. Mange lange turer for charterkunder og entusiaster.
El 11 2098 satt i drift. Forberedelser til Bergensbanens 100 års jubileum, lunken interesse fra
andre involverte.

NJK

Nettverksbygging med hensyn på opplæring formaliseres og ”taes” inn i museumsbanerådet.
Lager forvaltningplan for rullende materiell i samarbeid med NJM.

SB

Spennende sesong. Nedgang i antall passasjerer på grunn av færre cuisebåtanløp. En del
yngre rekrutter. SB fungerer bra i Vestagder museene.

1200 – 1330 Omvisning og lunsj i Gammelgrua
Sak 17

Verneplanen for kulturminner i jernbanen ved Magne Fugelsøy
Nye rapporteringsrutiner for bruk av tildelte midler. Banene oppfordres til å lese betingelsene for
tildeling av midler nøye. Foreslår at Flekkefjordbanen blir en del av Flekkefjord bymuseum.
Ønsker innspill fra museumsbanene til manuskriptet til verneplanen. Manuskriptet fremlagt som
papirkopier på møtet og Fugelsøy ønsker tilbakemelding så fort som mulig. Mal for
forvaltingsplan ble fremlagt. Det er viktig at forvaltingsplanen foreligger før utgangen av året
ettersom riksantikvaren fra neste år ansetter folk for a drive med fredningsarbeidet.
JBV sitt ”ansvar” er å støtte bevaring av jernbane infrastruktur. (via samferdselsbudsjettet)
Museene får sine bidrag via kultur departementet.
Mangler fremdeles forvaltingsplaner fra UHB og SB, men disse er forventet å bli klare snart.
Forvaltningsplanene skal følges opp med 4 års vedlikeholdsplaner. Det skal også lages 10 års
planer som en del av vedlikeholdet. (anskaffelse av vedlikeholdsmaskiner, sviller for lager o.s.v)

THS

Kommentarer til mottatte verneplaner
Meget bra plan med vedlegg som senere kan omgjøres til veiledninger. Planen er fordelt til
lokale myndigheter. Noen uavklarte punkter. JBV vil stille krav.

GVB

Bra Utfordringer i å gjenskape en forbindelse til Nesttun. Vær ubeskjeden ! Legg nye planer.
Oppgave for GVB kan bli å lage håndbok for sikringsanlegg ?

KRB

I forbindelse med forvaltningsplanen reises det en del spørsmål i forbindelse med ballast og
grøfting. KRB skal samle inn 30 kg. Skinner. Planen må inneholde planer for fornyelse as
skinner o.l

Sak 18

Carl Fredrik Thorsager viste bilder fra restaureringen av Selura bru

1800 – 2400 Middag i spisevognen tur retur Baardshaug
Søndag

Start 0900

Sak 19

Referat fra forrige møte godkjent
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Sak 20
Virksomhetsplan
Forandringer i planen er markert med rødt på utdelt papirkopi. Ytterligere forandringer ble vedtatt
som følger:
2d) strykes (dekkes av 2a og 2b)
5b) ”skal orienteres om” forandres til ”orienteres om”.
6a) Ny tekst : Rådet skal medvirke til at museumsjernbanene arbeider etter intensjonene i Riga Charteret
6c) ”Begrensede resurser tilsier dette” strykes
10a) Årsmøte arrangeres av Gamle Vossebanen 18 april
10b) Høstmøte arrangeres av Krøderbanen 19 september
10c) Vognvisitørkurs arrangeres av Krøderbanen en gang i slutten av oktober 2009. Kursplan søkes fremlagt på
årsmøte 2009. Seminar ang. bevaringsplan for rullende materiell i løpet av vinteren 2009/2010
Carl Fredrik Thorsager /Ivar Gubberud ser på mulige kurs og eventuelle mulighet for å skaffe tilveie eksterne
midler til disse
Sak 21

Museumsbanene – SJT
Vehicle Marker Code relevant for de baner/museer som trafikkerer det nasjonale nett.
Ingen innkalling til årlig møte ennå. KRB har fått fornyet sine konsesjoner uten større
problemer/korrespondanse.

Sak 22

Etablering av museumsnettverk
Ola og Tore har møtt ABM-u ved Ole Marius Hylland. Ref. notat fremlagt på MBR møte. ABM-u
viser seg å være positive til et nettverkssamarbeide mellom museumsbanene (ref. email datert 19
september 2008). MBR er et fungerende nettverk et ”museumsbanenettverk”. MBR er navet i
nettverket, men i navnet må et av de etablerte museene stå som ansvarlig. Ansvaret for å drive
nettverket kan eventuelt rullere mellom de etablerte museumsbanene. Nettverket må være
”åpent” og reglene for slike nettverk må følges.
Vedtak
MBR danner en gruppe for å jobbe med å etablere en nettverksavtale. Gruppen består av
TCM/CFT/AD

Sak 23

Kulturminneåret
”Fra kulturminne til kulturminne” er et av temaene neste år. Bergensbanens 100 års jubileum.
Jubileums komiteen ”sliter” litt. JBV sentralt jobber med kulturminneåret.
Vedtak
TCM setter opp et forslag til brev fra MBR til jubileumskomiteen med forslag/eksempler til
hvordan Bergensbanens 100 års jubileum kan brukes til å nå et større publikum. TCM/IG.
F. eks kan det lages en billett som gjelder som en nasjonal billett for alle jernbanemuseer og
museumsjernbaner i hele landet.
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Sak 24
Eventuelt
Christian Berg foreslår at det lages en slags fellesbrosjyre på linje med den som utgis i Sverige.
KRB kjøper annonse i den Svenske fellesbrosjyren, de andre kan gjøre det samme? Vanskelig å
gjennomføre…….
VB viser bilder fra ryddedugnader på RJB
”Klargjøring av lok 271” er et dokument som er et godt eksempel på metodehåndbok.
Bør det etableres en vebliste for leverandører?
Kragerøbanens venner melder at MBR sitt brev ble vedlagt kommunens saksbehandling. Positivt
vedtak fra kommunen. Saken taes til etterretning.
Formannen rettet en stor takk til THS for et glimrende arrangement og takk for oppmøtet.
Møtet avsluttet 1155

Referent:

Odd Arne Lyngstad (sign)

(Referatet er gjennomlest av valgte protokollunderskrivere, men det er ikke sedvane at møtereferat fra
høstmøtet signeres av disse. Møteleder beklager misforståelsen. TCM).
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