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Hejsan alla IBV-vänner
vänner!
Tänkte bara få avlämna
lämna en liten enkel kvartalsrapport från styrelsen.
Den nyvalda styrelsen har nu blivit tilldelade egna ansvarsområden, detta för att få fram
det absolut bästa ur varje styrelsemedlem.
Ni, bästa IBV-medlemmar, kan vara helt säkra på att er styrelse är starkt motiverad och
entusiastisk
siastisk för att genomföra sin mandatperiod med full kraft.
Vårt arbete med att skapa opinion för att bevara och utveckla Inlandsbanan fortsätter nu
med intensifierad styrka.. Vi har genomfört vissa
vissa förändringar på vår hemsida,
hemsida och våra
aktiviteter för att vi skall bli fler medlemmar känns väldigt central.
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Vi ökar vår lobbyverksamhet
rksamhet till och mot kommuner och länsstyrelser utefter
Inlandsbanans sträckning.
Vår opinion för Inlandsbanan skall vi nu ytterligare torgföra via insändare till de
lokala tidningarna.
Vi ger vår hemsida en delvis ny layout. Det skall bl.a bli enklare att söka
medlemskap.. Medlemsavgiften 100:-- per år gäller nu fr.o.m. inbetalningsdatum.
Inte kalenderår. Lättare rekrytering, enklare administration, mindre arbete och
lägre kostnad för föreningen.
Medlemsregistret är uppdaterat. Lättare med vår e-postkontakt.
kontakt.
Medlemsbeviset, det lilla plastkortet, har vi tagit bort. Det ersätts
ersätts nu av vårt
Välkomstbrev/Fortsatt medlemskap.
Men viktigast av allt är att vi får behålla dig som medlem. Det är du som är
kuggen i vår förening. Tillsammans kan vi kanske inte förflytta berg, men vi kan
absolut berätta för alla berörda instanser, myndigheter,
myndigheter, arbetskamrater, släkt och
vänner hur viktigt vi anser det är med att bevara Inlandsbanan, vårt kulturarv i
inre Norrland. Om varje medlem kan rekrytera 1 ny medlem så blir vi faktiskt
dubbelt så många…….

Styrelsens ambition är att varje kvartal avlägga en enkel rapport till er via e-post.
e
På så
sätt spar vi portopengar och kan hålla en tätare kontakt. De medlemmar som inte har en
dator kommer att få denna information via brev.
Har ni frågor, idéer eller funderingar kring arbetet inom föreningen, kontakta oss gärna,
gär
det skulle vi uppskatta.
Tack för ert stöd.
Hans Wickström
Ordförande
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