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Välkommen till vårt femte nyhetsbrev!
Föreningen växer.

Föreningsstämman 2008.

Just nu, september 2008, omfattar föreningen 68 medlemmar.
Det går alltså sakta framåt.

Den årliga stämman avhölls i Östersund den 17 maj. IBAB ställde lokal till förfogande i lokstallarna. Mötet samlade endast 6 medlemmar
och fem av dessa valdes till styrelse, nämligen:

Styrelsen lägger ned mycket arbete på rekrytering men allra viktigast är ju att varje medlem sprider budskapet om föreningen och
dess syfte.

Christer Stange,
Lars Holmqvist
Ove Strid
Hans Wickström
GunBritt Stange

Sponsorer sökes
Styrelsen arbetar nu med att knyta flera sponsorer till arbetet.
Främst skall företagare som på
något sätt har anknytning till Inlandsbanan kontaktas. En stark
ekonomi ger självfallet föreningen
möjligheter till en utvecklad verksamhet.

ordförande
sekreterare
kassör (tillika webmaster)
ledamot
ledamot

Protokoll från årsstämman bifogas.
Styrelsemöten
Styrelsen kommer att samlas för möte en gång per kvartal. Finns behov kan telefonkonferens arrangeras.

Detta nyhetsbrev kommer
till Dig med
”gammelposten”.
Du är en viktig medlem i föreningen. Du har uppgivit att Du
saknar en dator med Internetuppkoppling.
Bara de medlemmar som just
saknar datortillgång får nyhetsbrevet. De övriga medlemmarna
får informationen via Internet.
För att Du skall bli bättre informerad skulle det vara bra om Du
någon gång kunde besvära någon bekant som har en Internetuppkopplad dator.
Föreningens Internetadress är

Efter stämman förevisades lokstallarna av IBAB:s driftchef Johan
Masgård. (till höger)

www.inlandsbanansvanner.se
Du är som sagt ett viktig medlem
– var snäll och hör av Dig till styrelsen – vi vill gärna veta varför
Du engagerar Dig för Inlandsbanan. Har Du kunskaper om, eller

historier om Inlandsbanan.

Ett brev till styrelsen skickar Du på följande adress:
Inlandsbanans Vänner
c/o Christer Stange
Runstensvägen 1
136 46 Handen
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Tandsjöborg
Med anledning av föreningens uppgift beträffande vattentornet, som berättats om
i tidigare nyhetsbrev, har nu styrelsen deltagit i en träff för byborna den 7 september.
33 boende i Tandsjöborg orienterades om föreningen och planer för vattentornet.
Budskapet till byborna var dels att frivilligt ta del i kommande arbeten med vattentornet och dels att överväga medlemskap i föreningen.
Samlingen i Tandsjöborg var mycket trevlig och hade på ett föredömligt sätt arrangerats av den driftige bybon Ivan Haaga.

10% rabatt !
Du vet väl att
medlem i föreningen
får 10 % rabatt vid
köp av resa och
resepaket av
dotterbolaget till
Inlandsbanan AB,
Grand Nordic Travel.

Den gamla skylten för ortens järnvägsstation, som nyligen anträffats
ute i terrängen, förevisades av Ivan
Haaga.
Foto och text: GunBritt och Christer Stange

Klimatförändringarna
Staten satsar nu långsiktigt stora resurser för att stärka landets infrastruktur,
vägar och järnvägar. Detta är glädjande, men ur föreningens perspektiv kan
tyvärr konstateras att Inlandsbanan ännu inte nämnts i sammanhanget.
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