Inbjudan
Stockholm i februari 2014

Till FUB:s
Lokalföreningar och länsförbund

Temadag om LSS och FUB:s Förbundsstämma
16-18 maj 2014
Ni är hjärtligt välkomna till årets förbundsstämma. Vi startar med en temadag om LSS.
Programmet till temadagen kommer med handlingarna. Man kan även anmäla sig endast till
Temadagen. Vi har ett begränsat antal platser till förfogande. Efter temadagen fortsätter vi
med stämmoförhandlingar. Naturligtvis kommer vi att ha trevlig samvaro på kvällarna. På
lördagskvällen står några medlemmar från bandet Wizex för underhållningen.

Plats:

Quality Hotell Konserthuset,
Amiralsgatan 19, Malmö,
tel: 040-664 60 00
www.choice.se/hotels/se033

Alla handlingar och upplysningar om praktiska detaljer kommer i ett utskick till alla ombud
och observatörer senast den 30 april. Handlingarna finns också att hämta på FUB:s hemsida
och på FUB:s intranät under ”Forum FUB” under ikonen ”Förbundsstämma”

Med vänlig hälsning
Riksförbundet FUB

Thomas Jansson
Förbundsordförande

Var god vänd!

Information
Hur många får komma som ombud?
Lokalföreningar utser ett ombud och en ersättare om ombudet får förhinder.
Länsförbundet utser två ombud, varav minst ett ombud ska vara en person med
utvecklingsstörning. Lokalföreningar ska anmäla ombud till förbundskansliet senast 17
mars och länsförbund senast 17 april.
Lokalföreningar och länsförbund kan anmäla ombud utan namn och återkomma med namnet
senare. En sådan anmälan är också bindande.
Tider: Start 16/5 kl 13.30 med temadag som avslutas kl 12.00 17/5. Lunchbuffén står
uppdukad från kl 12.00 till kl 13.30 på ankomstdagen.
Stämman öppnas kl 13.30 17/5 och avslutas 18/5 kl 15.00.
Resor:
Alla bokar sin egen resa. Resebokningsinformationen bifogas redan nu för att ni ska kunna
boka en billig resa i god tid! Läs resepolicyn och boka så fort du har blivit vald till ombud.
Obs! Alla har ankomstdag 16/5. Alla hinner fram i tid till starten eftersom vi börjar kl 13.30.
Passa på att boka även bussbiljett från Malmö Central (Resplus) till hotellet när du bokar din
tågbiljett. Buss nr 5 eller 32 går till Konserthuset. Flygbussen från Sturup stannar också där.
Det går också bra att flyga till Köpenhamn och ta tåget därifrån till Malmö. Gå av på
stationen Triangeln. Därifrån är det en kort promenad till hotellet.
Tranås Resebyrå hjälper dig att boka en prisvärd flygresa och tågresan bokas som vanligt från
SJ Affärsresor. Mer info om resebokning i den bifogade Resepolicyn och
bokningsinformationen.
Avgifter:
Ombud på förbundsstämma
Handledare till ombud på förbundsstämma
Observatör på förbundsstämma
Handledare till observatör på förbundsstämma
Endast Temadagen

2850 kr
1425 kr
2850 kr (resa tillkommer)
2850 kr (resa tillkommer)
200 kr (se nedan vad som
ingår)
I avgiften ingår temadag, stämma, resa, kost och logi två nätter (utom för observatör och
observatörens handledare där resan tillkommer). Avgifterna ovan avser enkelrum. Om man
väljer att bo i dubbelrum drar vi av 200 kr per person och natt från avgiften.
I Temadagens avgift ingår em-kaffe 16/5 och fm-kaffe 17/5, ej resa eller logi.
Tiderna för temadagen: 16/5 kl 13.30 - 17.00 och 17/5 kl 09.00 - 12.00
Kontakt: Tuula Augustsson, tel: 08-508 866 41, tuula.a@fub.se
Bilagor: Anmälningsblankett, Resepolicy och bokningsinformation,
Riksförbundet FUB
Box 6436
113 82 Stockholm
08-508 866 00 vx

