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Arkiv nr: MBR_aarsm_ref_2008

Vedrørende:

Museumsbanerådets årsmøte

Møtested / tidspunkt:

Sjøsiden Konferansesenter 2008.03.08 kl 0900

Tilstede:

Egil Grovassbakk NMT, Christian Berg NMT, Ellen Slettvold THM, Ivar
Gubberud GVB, Harald Chr. Hanssen GVB, Stein Tore Løvåsen SB, Tore
Collett Moen, Ola Ingvoldstad KRB, Odd Arne Lyngstad KRB, Ole K.
Richenberg NJK, Henrik Backer NJK, Kjell Wiulsrød UHB

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

Sak 1:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent

Sak 2:

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

Sak 3:

Årsberetning 2007
Ivar kommenterte at beretningen burde utdype litt mer om forholdet, eller mangelen på et slikt,
til ABM-u. Ola vil legge til et avsnitt om dette.
Revidert versjon av årsberetningen sendes ut sammen med protokollen.
Regnskap 2007
Det ble opplyst at ABM-u kan søkes om bidrag til seminarer. NJM fører regnskapet for MBR

Vedtak
Sak 4:
Sak 5:

Innkomne saker
Ingen

Sak 6:
Vedtak :

Museumsbanerådets vedtekter
Følgende tilføyelser (understreket) gjøres i § 4
Årsmøte holdes årlig innen utgangen av mai måned. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst
fire medlemmer er representert. Stemmerett har de medlemmer som har betalt årets kontingent.
Ved avstemning har hvert medlem en stemme. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Årsmøtet skal behandle årsberetning og regnskap for foregående regnskapsår, eventuelle
vedtektsendringer, kontingentfastsettelse og innkomne forslag. Årsmøtet skal velge leder,
nestleder, styremedlem og varamedlem. Leder og nestleder skal ikke velges samme år.
Valgperioden er to år. Lederen behøver ikke være oppnevnt medlem.
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NJK-Norsk Museumstog, Norsk Jernbanemuseum, Norsk Jernbaneklubb
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Sak 7:
Vedtak:
Sak 8:

,

Museumsbanerådets kontingent for 2009:
Ivar foreslo at MBR kunne søke midler fra ABM-U/JBV if forbindelse med seminarer/møter.
Kontigenten beholdes som før 2000 kr pr år
Valg i h.h.t. vedtektene
Tore Collett Moen ble valgt til ny leder
Nestleder:
Styremedlem:
Vara til styret:

Odd Arne Lyngstad(1 år)
Kjell Wiulsrød (1 år)
Andreas Dreyer

Valgkomité:
Medlem:

Ivar Gubberud
Ellen Slettevold

Christian nevnte av utsending til Fedecrail bør kunne utpekes av styret og at virksomhetsplanen
justeres for å reflektere dette.
Ola takket for seg etter 6 år i museumbanerådets styre. Tore takket Ola for sin innsats for å
gjøre museumsbanerådet til et mer synlig råd.
Møtet hevet 1030

Referent:

Odd Arne Lyngstad (sign.)

Referatet godkjent:

Harald Chr. Hanssen (sign.)

Ivar Gubberud (sign.)
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Kunstnerdalen Kulturmuseum – avd. Krøderbanen, Orkla Industrimuseum/Thamshavnbanen, NJK-Gamle Vossebanen,
NJK-Norsk Museumstog, Norsk Jernbanemuseum, Norsk Jernbaneklubb

Museumsbanerådet
Forum for norske museumsjernbaner
Adr. Vest-Agder-museet-avd. Setesdalsbanen
Grovane stasjon, 4700 Vennesla – tlf. 3815 5706 / 900 255 06
tcm@setesdalsbanen.no
www.museumsbane.no
Medlemsmøte - ”vårmøtet-2008”

,

Start 1030
Sak 01/1.1
Vedtak:

Referat fra forrige møte
godkjent

1.2
KRB

Kort oppsummering
Enormt mange forespørsler om chartertog (25)
Utfordring å dekke alle tjenester med frivillige
Behov for 2 nye stillinger

GVB

Vanskelig å finne produsenter av skinnemateriell for 35 kg skinner
Ønsker å styrke det museale arbeidet
Det bygges ny kjel til lok 255 som forventes ferdig i slutten av april
Mangler fremdeles fullfinansiering av ny vognhall
Det jobbes med spisevognen

NMT

Har nå mønsterrapport for antimokasiner
Økt tilgang på flere nye aktive, mange er rekruttert via internett
Tilbud er gitt på kjøring på Raumabanen
Lok 271 forventes klar til sesongen og det jobbes for å få ferdig 411 til neste år. Det jobbes
også bra for å få klar en El 11 til
Vogn 18149 er snart godkjent for trafikk
Det jobbes med diesel lok på Hamar i NMT regi.
Det jobbes med å innføre nye rutiner for bremsevedlikehold

THB

Forberedelser til jubileum 2009
Tre personvogner fullrestaureres
Lok 1 settes i drift
Rekonstruere en 1 klassekupe
Verneplanarbeid
Stor aktivitet på sporvedlikehold
Svorkmo stasjon løftet/reparert
Bårdshaug stasjon rekonstruert
Remisse på Svorkmo isolert brannsikret.

UHB

Vanskelig situasjon da tre av fire fast ansatte har sagt opp
Sesongen starter 31 mai.
Venneforeningen skal lage en ”redningsplan”
Kun et driftsklart lokomotiv. Prydz er under arbeid (kjelerevisjon)
Ny kran på arbeidsvogn
Ønsker å engasjere venneforeningen med prosjekter og faste oppgaver
Fylkesmuseet i Akershus er proffe på museale ting, men har liten kunnskap/forståelse for det å
drive en jernbane.

JBV(Fugelsøy) Uttrykte bekymring for verneplanarbeidene hos enkelte av banene
Forvaltningsplanen er også grunnlaget for bevilgninger fra JBV
SB

Fantastisk sesong
Kan ta på seg ”eksterne” oppdrag
Tiltagende problemer med hærverk
Tilbyr ungdommer sommerjobber (mulig måte å skaffe flere aktive)

NJK

NJK-”Forum for Jernbanekultur”
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Har overtatt lokomotiver fra GM-gruppen
Møter med riksantikvaren
Bergensbanen 100 år i 2009
NJM (Ola)

Nytt tak på presenningsverkstedet
Svingskive overhalt
Nytt spor for ”Tertitten”
Stillverk fra Drammen ferdig oppsatt i 2009

1.3

Mail fra ABM-U
Ola refererte til mail fra ABM-u vedrørende et mulig nettverk for museumsbanene. ABM-u
svarte at MBR bør stå for et slikt nettverk, m.a.o. ingen interesse fra ABM-u vedrørende et slikt
nettverk. MBR kan søke midler fra ABM-u for å drive et slikt nettverk.

Sak 07

Verneplanarbeidet
Fugelsøy orienterte
Årets budsjett er vedtatt
Forslag til verneplaner skal være ferdig i 2008. Kartvedlegg bør være i 1:2000 eller 1:5000
skala. Hver bane vil få sitt ”spesialområde”. Forvaltingsplanen danner grunnlag for fredning og
vil ”binde” banene i forhold til hva som kan eller ikke kan gjøres i fremtiden.

Sak 03
Vedtak:

Virksomhetsplan
Pkt. 3 forandres til
a) Museumsbanerådet skal etablere og være ansvarlig for nettverkarbeidet
Nytt pkt. 4
a) Rådet peker ut sin representant til FEDECRAIL
Ny versjon av virksomhetsplanen sendes ut

Sak 04

Forsikringsordningen
Ole informerte at totalt premiebeløp i år er på 333 000,Ola uttrykte ønske om at MBR administrerer ordningen
JBM forespørres om de vil ta den praktiske delen av innkreving av premie på vegne av MBR

Vedtak
Sak 05

Museumsperspektivet
Peder Figenbaum hadde en interessant forelesning om ”det moderne bygningsvernet”

Sak 06

ICOM’s regler. Det museumsetiske regelverket
ICOM = International Council of Museums
Ole orienterte og delte ut informasjon

Sak 10

Opplæring
Helge Lindholm orienterte om den felles modulbaserte trafikksikkerhetsopplæring som gjøres av
KRB/GVB. Alle museumsbanene bør kunne samordne opplæringen slik at man legger et
grunnlag for personalutveksling. Se også informasjon delt ut etter møtet.
MBR lager en analyse for å finne forskjellene i opplæting og trafikksikkerhetsbestemmelser i
mellom de forskjellige banene. Det bør også vurderes om TU-enheten i JBM skal inkluderes i et
slikt opplegg.

Vedtak:

Møtet hevet 1700

Dag 2 Start 0900
Sak 08

Fedecrail – Info
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Vedtak:
Sak 09
Vedtak:

,

Årets møte vil være i Østerrike. Det ble uttrykt ønske om å få tilgang på leverandøroversikter
NJK prøver å fremskaffe leverandørlistene fra Fedecrail slik at disse eventuelt kan legges ut på
MBR sin hjemmeside
Kreosotimpregnerte sviller
Fedecrail har engasjert seg i denne saken da det i EU er under vurdering å forby bruk av
kreosot. Sverige er saksbehandler for denne saken i EU systemet.
Ola kontakter Fedecrail for å innhente mer informasjon. Henrik B. tar opp med Fugelsøy om
destruering av brukte sviller kan inngå som et element i verneplanene.

Sak 11

Tema til diskusjon – nettverk
Se vedlegg til saken fra Ole.

Vedtak 1:

Ellen framskaffer informasjon om gruvenettverket og sende dette materialet over til styret. MBR
bygger deretter opp et tilsvarende dokument for vårt nettverk. Dette brukes videre mot ABM-u.

Vedtak 2:

Hver bane bør kunne bidra med f.eks metodehåndbøker innen for ”sine” spesialområder. MBR
styre bør jobbe videre med dette.

Sak 12

Hvilke utfordringer har vi ellers
Kurs i vognvedlikehold på Krøderen
Kurset søkes holdt en gang i september-oktober 2008. ABM-u kan eventuelt forespørres om å
bidra med midler til et slikt kurs

Vedtak:
Sak 13

Andre saker
Brev vedrørende bruk av Kragerøbanen til dresinsykling.

Vedtak:

Styret i MBR skriver en ”støtte erklæring” for bruk av ”rest” Kragerøbanen til dresinsykling

Møtet hevet 1130

Referent:

Odd Arne Lyngstad (sign.)

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

