
                Inbjudan        

           Stockholm i augusti 2014

    

 

 

 

 

Till     

FUB:s medlemrådgivare och rättsombud  

 
      

     

 

    Bild från årets grundutbildning 

 

 

Välkommen till 

 

Fortsättningsdagen (dag 3) på grundkursen 2014 för medlemsrådgivare och 

rättsombud den 7/11 och 

Fortbildningsdagar för samtliga, ”gamla som nya” medlemsrådgivare och 

rättsombud 8-9/11 2014 

 

Dag 1, 7/11, är en fortsättningsdag på grundutbildningen. Den dagen är endast för  

de medlemsrådgivare och rättsombud som påbörjade grundutbildningen i september 2014. 

Sedan börjar fortbildningen för alla (även de nya) 8/11 och avslutas 9/11 

Program bifogas. Observera att middagen på lördag, 8/11, är också obligatorisk. 

 

 

Praktisk information 

 

Plats:  Hotell Scandic Alvik i Bromma, Stockholm, Gustavslundsvägen 153, 

 tel 08-517 66 00. Tunnelbanan från Stockholms centralstation till Alvik 

 tar ca 12 minuter. För mer information se:  

www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Stockholm/Scandic-Alvik/  

 

Datum:  3:e dagen Grundutbildning: 7/11 

 Start kl 13.00 (Registrering från kl 12.30) och avslut kl 18.00 

Fortbildning 8-9/11: 

Start kl 09.00 på lördag och avslut kl 15.00 på söndag. 

 

     Var god vänd! 



Avgift: Utbildningen är kostnadsfri. För dem som inte hinner fram till starten på 

fortbildningen på lördag ingår en extra hotellnatt (från kvällen före). Till 

grundutbildningsdagen räknar vi med att alla hinner fram samma dag med tanke 

på starttiden.  

 Obs! För sen avanmälan (senare än två veckor före utbildningen) debiteras 

deltagaren de faktiska kostnaderna om man inte visar upp läkarintyg. 

 

Resor: Alla bokar sin resa enligt bifogad information. Tänk på att resa på billigaste 

möjliga sätt och samåka med andra om du tar egen bil. Du kan även boka 

tunnelbanebiljett samtidigt när du bokar tågresan. Tänk också på att taxiresor 

ersätts endast i undantagsfall, då inga andra alternativ finns. 

 

Anmälan: Anmälan som är bindande ska vara Riksförbundet tillhanda senast den 8/10. 

 Mejla till: konferens@ fub.se eller skicka per post eller faxa till 

 08-508 866 66. 

 Obs! Vi tar inte emot anmälningar efter den sista anmälningsdagen. Av många 

skäl (bl. a. ekonomiska) måste vi veta gruppens storlek en månad före 

utbildningstillfället. Så anmäl dig i tid! 

  

 Om du undrar över något kontakta Tuula Augustsson, tel: 08-508 866 41, 

 e-post: tuula.a@fub.se 

 

 

Väl mött i Stockholm! 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Thomas Jansson 

Förbundsordförande 

 

Bilagor: Anmälningsblankett, program, resebokningsinfo 

 

Riksförbundet FUB 

Box 6436 

113 82 Stockholm 

Besöksadress: Gävlegatan 18 C 

Tel. 08-508 866 00 vx 


