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Påminnelse om höstmöte
JHRF höstmöte 2016-10-15—16 äger rum
i SMoK klubblokal i Falköpings lokstall,
Spårvägen 1. Programmet börjar med
lunch på Rantens hotell kl 13, fortsätter
med möten och middag lördag kväll, avslutas med lunch på söndag följt av möjlighet
till rälsbussutflykt till Stenstorp och
studiebesök på Dalénmuseet. För tider, se
kallelsen. Deltagande kostar inget, men vi
erbjuder enkelrum (nu slut, men det kan
gå att ordna) för 895,- och dubbelrum för
1 095,-. Anmälningstiden har egentligen
gått ut, men vi tar tacksamt emot fler anmälningar till anders.svensson@jhrf.se –
detta vill vi ha med i anmälan:
• deltagare (samtligas namn och förening),
• eventuella önskemål om rumskamrat
• eventuella tillval, allergier eller specialkost
• deltagande endast delar av arrangemangen
• i så fall ungefärlig ankomst och avgång
• deltagande i efterföljande utflykt till
Stenstorp

Medlemsavgift 2017
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att till
höstmötet komma med förslag till medlemsavgifter för 2017. Något färdigt förslag finns tyvärr inte, men det finns några
idéer att diskutera på mötet. Båda idéerna
utgår från att avgiftsintervallen slopas och
ersätts av kr per trafikerad km samt att
målbilden är ett samlat medlemsavgiftsuttag om 120 000,-. De båda alternativen är:

1. 800,- för medlemmar utan trafik eller
som är med i MRO, 0,80 per km men
dock minst 1 000,- för övriga
2. 1 000,- fast avgift och, för medlemmar
med trafik och som ej är med i MRO,
0,65 per km

Påminnelse om säkerhetsseminarium
OBServera att deltagande i säkerhetsseminariet är obligatoriskt för att också få
delta i ansvarsförsäkringen!
JHRF säkerhetsseminarium äger rum
2016-11-12—13 på Hotell Stinsen, Stortorget 3, Hallsberg. Programmet börjar
med möjlighet till fika från kl 10:30 varpå
seminariet startar kl 11. För tider i övrigt,
se nyligen utsänd kallelse. Deltagandet
kostar 800,- och inkluderar mat,
möteslokal och boende. Anmälan senast
2016-11-04 till anders.svensson@jhrf.se –
detta vill vi ha med i anmälan:
• deltagare (samtligas namn och förening samt gärna mejladress),
• eventuella önskemål om rumskamrat
• eventuella tillval, allergier eller specialkost
• deltagande endast delar av arrangemangen
• i så fall ungefärlig ankomst och avgång
För att underlätta er planering är det tänkt
att detta seminarium alltid ska äga rum
två veckor innan Hjulmarknaden, så reservera redan nu datumen 2017-11-11—12!
Anders Svensson, Sekreterare

