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Till samtliga medlemsföreningar

Höstmöte 2015

Som tidigare har meddelats bestämde vårmötet att årets höstmöte ska hållas helgen 10-11 
oktober. Styrelsen har beslutat att höstmötet ska hållas hos Arvidsjaurs Järnvägsförening i 
Arvidsjaur.

Preliminärt program:

Fredag 9 oktober.
Samling på Stockholms Central. Gemensam resa med nattåg 92, avgång 22:40. Resa i delad trebäddskupé i 
sovvagn.

Lördag 10 oktober.
Vi kommer med nattåg 92 till Jörn kl 9:08, där chartrad buss väntar för färd (ca 1 tim) till Arvidsjaur. Bussen 
lämnar av oss vid hotell Laponia. Här finns möjlighet att lämna bagage m.m.
Under förmiddagen kommer vi att resa med AJFs rälsbuss på en liten del av Inlandsbanan.
Efter lunch (ingår i priset) påbörjas höstmötet. Här lämnas information om förbundets verksamhet och det finns 
möjlighet för medlemmarnas representanter att ställa frågor och komma med förslag.
Lördagen avslutas med en gemensam middag (ingår i priset) med tillhörande eftersnack.

Söndag 11 oktober.
Efter frukost (ingår i priset) fortsätter höstmötet där medlemsföreningarna får större möjlighet att föra fram lokala 
och gemensamma frågor som förbundet bör arbeta vidare med.
Efter lunch (ingår i priset) avslutas mötet innan vi så småningom färdas med buss till Jörn för vidare resa med 
nattåg 91 till Stockholm.

Måndag 12 oktober.
Ankomst Stockholm C 06:30.

JHRF har förhandlat fram ett bra pris med SJ Norrlandståg samt hotellet i Arvidsjaur. Dessutom 
står förbundet för en del av kostnaden, vilket innebär att deltagande föreningar endast betalar 
2000 kr per representant. I priset ingår tåg- och bussresa, hotell, frukost söndag, kaffe, två 
luncher samt middag lördag kväll (dryck tillkommer). 
För tågresan kan man istället välja plats i liggvagn (-200 kr) eller köpa ut en eller två platser i 
sovkupén (kontakta oss för pris). För enkelrum på hotellet tillkommer 250 kr.

Anmälan om deltagande behövs snarast för att kunna garantera plats på nattåget.
Anmälan om deltagande ska göras vi epost senast den 25 september 2015 till 
stefan.blomstrand@jhrf.se, ange deltagande förening, namn på samtliga resenärer, eventuella 
önskemål om rumskamrat samt eventuella tillval, allergier eller specialkost.
Betalning sker mot faktura, vilken skickas till medlemsföreningen efter anmälan.

Väl mött på en annorlunda och förhoppningsvis mycket trevlig resa till höstmötet 2015!
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