UVM möte torsdag den 11 april 2019
Närvarande;
Anders, Peter H, Sven, Johan, Simon, Thomas, Gösta
Gruppen;
Vi välkomnar Gösta till gruppen som närvarar på sitt första möte idag. Han har besökt modellen med
Johan tidigare.
Sedan förra mötet;
Dammblåsning är genomförd i samband med förra mötet (13e februari).
Ett par lokfel som efterhand och där möjligt åtgärdats. F-loket lämnas till Thomas för att bygga bort
felen i loket.
Luftledningen behöver göras om vid banvaktarstugan då senaste lagningen inte blev så bra som
önskat. Luftledningen har även bränt av ett par gånger.
Växel i depån som lagats.
Simon har filmat med Johan, vi kollar på filmerna.
Thomas har jobbat med lok och vagnar, omkonstruerat byggda fel och förbättrat där han kan.
-

-

Eska förbättringsbudget, väntar svar från Christian (budget 2019 klar. Christian återkommer
o Anders har fått siffror från Christian, det står som följande; ca 15000 sek för
förbättringar i lokalen och fortsatta 5000-8000 i löpande utgifter. Om det blir som
Christian vill så fortsätter dessa 15000 sek ligga till förbättringsbudget för modellen även
nästa budgetår.
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 är nästan klar med manualen. Quiz är kvar att göra. Skickar till gruppen för
översyn.

Förfrågningar;
Ekonomi;
Johan lämnar kvitton till Anders under mötet, som lämnar till attest. En stycken förvarings burk, och
en lödpenna till stationen.
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.
Övrigt;

UVM möte torsdag den 11 april 2019
Simon har filmat under modellen, länk till filmerna har ni här;
https://youtu.be/3wrlNMZ8Ukk
https://youtu.be/qSRqE28WdA0
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.

Peters lista;
-

Kolla om det finns bättre förstoringslampa för arbetsbänken

Allmänt för gruppen;
-

Planerar för ett större arbete för banans upprustning.
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.)
Sortera upp verktygsväggen (Peter och Thomas, Anders)
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).

