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Närvarande; Anders, Sven, Johan, Peter, Thomas 

Ekonomi 

Thomas: 1475 sek (Strömavtagare) Anders har kvitto för attest 

Johan: 96 sek (Diverse smått) Anders har kvitto för attest 

Inköp 

Sven köper in blånerings vätska med förhoppning om att det ska svärta kontaktledningen, lämnar kvitto till 

Anders 

Johan tittar på bukett eller krans till Unos begravning 11/7, vi delar på kostnaden i gruppen. Johan meddelar 

kostnaden per person, under 500 sek/person är att föredra.  

Modellen 

Johan ser ut ett datum för genomgång av de saker som finns hemma hos Uno, de som kan och vill är 

välkomna att följa med. Sannorlikt efter begravningen.  

Peter och Thomas tittar på en bräda för sortering av småverktygen 

Anders tittar på belysning 

Senaste månaden 

Övrigt 

Filmen är fortfarande fel format. Ska det kanske skaffas in ny tv? 

Arbetsyta för större arbeten sökes fortfarande, vi kan sitta nere i Peters håla om han släpper in oss. Ett 

alternativ skulle vara att se över ytan som finns i modellen och vad vi kan skapa utrymme för, inget att ta 

beslut om nu, men något att tänka på och fundera över.  

Ångbåtslunch ligger fortfarande på bordet.  

Anders lista 

- Kolla upp om Barbro kan få erhålla ständigt årskort för att komma hit och se modellen när hon vill 

och kan.  

- Rätt namn på rätt lok 

- Glosor på engelska 

- Quiz 

- Draperi (Christian S) anders och peter hör vad möjligheterna är 

- Timer (Dan N) 1h timer, håller den för blixtnedslag? 

- Kulissfoto (Anna G) Anders kollar med henne vad som pågår 

- Kloss under timern för service (Tristan) Anders kollar.  

- Rutin för felanmälan till gruppen, praktisk erfarenhet från 6e juni 

- Ny telefonlista 

Peters lista 

- Kolla om det finns bättre förstoringslampa för arbetsbänken 
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- Dremmel behöver köpas in 

Vapensvärta behöver inköpas 

Gruppen planerar för ett större arbete för banans upprustning. Johan, Thomas och Sven sätter sig och ser 

över vad det är som behöver göras. 


