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Närvarande; Thomas, Sven, Johan, Peter H, Anders W, Simon 

 

Gruppen; 

Vi välkomnar Simon till gruppen, tar ett steg i taget in modellen/gruppen och lär sig bit för bit. Gruppen 

presenterar sig.  

Onsdagar och söndagar ca 14 för det mesta.  

Sedan förra mötet; 

Lödkolven gick ner här om nyligen, Ny behöver beställas från ex Elfa 100-125W att föredra (Peter beställer). 

Vart har TM företagskonton? = Eventuellt billigare inköp för gruppen och mindre utgifter för museet. 

(Anders luskar). 

Banan har gått fint, med små undantag av bla Hg-loket.  

Anders och Peter H ska kunna tvätta spår.  

Tips från besökare för att köpa damsugarvagn, vad kan det tänkas kosta? 

Thomas tipsar om tvättmussla för effektiv rengöring av loken. Kan säljas in för användning av flera 

avdelningar.  

Ekonomi; 

Hur ser vår förbättringsbudget ut för nästa år? (Anders via Christian) 

Jul; 

Museet stängt 24dec-25dec och 31dec-1jan 

Johan upptagen torsdagar. 

Sven överlag tillgänglig 

Thomas överlag tillgänglig 

Peter H ledig, åter den 7e jan. Kan komma vid kris. 

Anders ledig, åter 2a jan. 

Övrigt; 

Lathund för körning! (Johan skriver ut ny) 

Förgående möte; 

Närvarande; Tomas, Johan, Peter H, Anders 

- Modelljärnvägsmagasinet – Ansökningar för volontärgruppen. 

 Vi måste ha fler folk, 5 - 6 till 

 Hur ska vi hantera volontärerna som vanligtvis jobbar främst på kvällar? 

 Markus - ny värd intresserad av modellen 
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- Tomas lägger av om 1 år – Behöver ersättas! (Upplysa Christian) 

 Gör klart de åtagna uppdragen 

 Kunskapsöverföring högsta prio 

- Modellverkstad? I stil med Sjöhistoriskas (Christian) 

- Framåt 

 Lägga möten för hela terminen framåt – Enklare att planera med framförhållning 

 Sluta behöva jaga problemen hela tiden och lösa dem istället 

- Nästa möte 11e december kl. 14:00 

- Nästnästa möte 9e januari 2019 kl. 14:00 

• Att göra 

Förslag på att skriva annons i MJV magasinet tidning för att rekrytera nya volontärer till gruppen.  

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

Anders lista  

• Kolla upp om Barbro kan få erhålla ständigt årskort för att komma hit och se modellen när hon vill 
och kan. Följ upp med gunsan. 

o Kortet är klart och Anders har adress. Postas i veckan. 

• Rätt namn på rätt lok  

• Quiz 
o Lathund för felsökning som värden går igenom INNAN de ber om assistans. 

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

• 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  

• Eska förbättringsbudget 

• Se om möjligt att köpa in IKEA lampor till modellens serviceutrymme, Anders kollar med Åsa eller 
Christian. 

Peters lista  

• Kolla om det finns bättre förstoringslampa för arbetsbänken 

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. 

 

 


