UVM möte onsdag den 15 maj 2019
Närvarande;
Anders, Peter H, Sven, Johan, Simon, Thomas, Micke
Gruppen;
Sedan förra mötet;
Bloggen
Hur ska vi visa upp modellen på webben, bloggen som intern/mail att ersätta bloggen? Ska fakta
finnas på vår egen hemsida, ska vi ha en Facebook sida?
Smörning av loken, varannan/var tredje vecka? Sätta på schema för Peter H och Anders? Vi prövar
att A och P är första steg och om de inte kan så meddelas resten av gruppen.
Hg-loket har busat, men ska vara åtgärdat. Troligtvis strömavtagaren som spökat.
Luftledningen vid banvaktarstugan där de möts B-varv ska vara ordnad efter att Johan lagt på en
extra gränslande tråd.
Pendeln behöver trimmas in igen, Johan jobbar på det.
Kulissens reva fortsätter repareras, Simon klurar på färg.
Kulturnatten följde med många insatser för att återställa banan till fungerande skick. (Se Johans
tidigare rapport). Hur ska vi inarbeta nya till gruppen så de känner sig trygga med vad man kan börja
i för ända och vad som ska avstås ifrån?
Michael S visar och berättar vad för visioner han har för modellen för gruppen. Gruppen funderar på
vad av detta som låter bra, och presenterar sina önskemål. Gruppen är positiva till idéen och
Michael går vidare med ett budgetförslag till Christian.
Uppdaterad manual, med bättre flöde för informationen. Rätt namn på rätt lok Quiz o Lathund för
felsökning som värden går igenom INNAN de ber om assistans. Rutin för felanmälan till gruppen,
praktisk erfarenhet från 6e juni.
o

Anders skickar manual till gruppen för översyn.

Förfrågningar;
Ekonomi;
Johan lämnar kvitton till Anders under förra mötet (10/4), som lämnat till attest. En stycken
förvarings burk, och en lödpenna till stationen. Johan avvaktar pengar på sitt konto.
Johan lämnar kvitto till Anders under detta möte, som lämnar till attest. Detaljdelar till modellen.
Önskan om inköp;
IKEA lampor till modellens serviceutrymme, Anders kollar med Christian.
Helping hand för smått arbete där man behöver flera händer i reparationer ex;
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/verktyg/lodning/hallare/dibotech-krokodilarmarmed-forstoringsglas-p40010
En lödstation att ha i reserv, ha ögonen öppna för när ex Kjell har rea nästa gång på den vi vill ha.

UVM möte onsdag den 15 maj 2019
Övrigt;
Nästkommande möten för terminen;
VT‐19;
Feb – Ons 13e kl. 13‐14 (Dammblåsning efter mötet)
Mar – Ons 13e kl. 14‐15 Anders i Japan, Christian får frågan att ta pennan. INSTÄLLT
Apr – Ons 10e kl. 14‐15
Maj – Ons 15e kl. 14‐15 (Terminsavslut om vi inte ser behov av ett möte i juni)
Viktig punkt; smörjning av loken
Att göra;
Anders lista;
-

Kulissfoto (Anna G) Anders kollar med henne vad som pågår.
Kloss under timern för service (Tristan) Anders kollar.
Nya volontärskort för 2019, gälla fram till…långt fram.
Sätter påminnelse att kolla tavlan vid modellen var 3e dag.

Peters lista;
-

Kolla om det finns bättre förstoringslampa för arbetsbänken
Sortera upp verktygsväggen (Peter och Thomas, Anders)

Allmänt för gruppen;
-

-

Planerar för ett större arbete för banans upprustning.
o F-loket på gång
o Kontaktledning planerat till i sommar
o Sätta lampor för säkringarna så det snabbt syns när de brunnit.
o Revan fortsätter lagas, Simon klurar på färg och sådant.
Skriva annons i Modelljärnvägsmagasinen för annons till gruppen. Gärna i form av en artikel.
Gör ny film till modellen att spela på skärmen, I RÄTT FORMAT. (Anders eller Peter pratar med
komm).
Vilka ytor behövs bakom modellen? Gruppen ser över vad som behövs och vart saker ska ta
vägen i sådant fall. (ex vagn på hjul för verktygen, balkonglåda för arbeten på framsidan på
banen).

