
 

 

 

 
 
Till alla Klippans sektioner  
och FUB:s länsförbund och lokalföreningar 
 
Inbjudan till 
Klippans ordförandekonferens  
26-27 april 2014 
Hej! 

Riks-Klippans styrelse bjuder in  
till konferens för alla ordföranden  
i Klippan-sektionerna. 

Ordförandekonferensen är på våren i år 
eftersom vi vill prata om valåret  
och vad vi kan göra under valåret. 

Ordförandekonferensen är ett tillfälle 
att få kontakter mellan sektionerna. 
Dessutom får vi i Riks-Klippans styrelse 
träffa er i Klippan-sektionerna  
och höra era synpunkter! 

Om ni har några särskilda frågor som ni vill diskutera  
– hör  av er före 28 mars  
till Conny Bergqvist eller Daniel Rausch på kansliet 
så kan vi ta med frågorna i planeringen. 

Varmt välkomna! 
 

 

Anders Peterson 
Riks-Klippans ordförande 
 

En del FUB-föreningar och länsförbund  
har ingen Klippan-sektion. 
Då kan medlemmarna med utvecklingsstörning  
i lokalföreningen eller länsförbundet  
välja en person med utvecklingsstörning 
som åker till konferensen. 

Alla Klippan-sektioner har inte  
styrelse och ordförande. 
Då kan man välja en annan person.  

Alla deltagare kan ha en handledare med sig. 



 

 

  

 

 

Klippans ordförandekonferens  
26-27 april 2014 
 

Programmet är inte riktigt klart,  
men ungefär så här kommer det att bli: 
 

Tema för konferensen är Valåret 2014  

Lördagen börjar klockan 11:00 och slutar klockan 17:00. 
Söndagen börjar 9:00 och slutar klockan 15:00 

Vi ska prata om vilka frågor man kan ställa till politiker. 
Särskilt viktiga valfrågor är LSS, tillgänglighet och arbete. 

Deltagarna ska få prova hur det går till att rösta. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Praktisk information på nästa sida 



Praktisk information 

Plats:                 Quality Hotel Winn Haninge, Stockholm  
Tid: 26-27 april 2014 

På fredagen är det inget program. 
Bara de deltagare som måste kommer på fredagen. 
Kryssa i vilken dag du kommer på din anmälan 

                          På lördagen startar konferensen klockan 11:00.  
Konferensen är slut på söndagen klockan 15:00. 

Pris: Avgiften är 1 800 kronor för deltagare. 
och 1 800 kronor för handledare. 

 200 kronor rabatt per person  
om man bokar dubbelrum för två personer. 
 

 Då får ni resa, mat och rum på hotellet.  
För den som reser långt och inte hinner fram på lördagen 
går det bra att komma på fredagen. 
Försök att komma fram på lördagen. 
Välj den billigaste resan, 
kom ihåg att FUB sparar pengar 
ju billigare resa du väljer. 
Det är samma avgift, 1800 kronor per person. 
På fredagen är det inget program  
och mat får ni ordna själva  
 

Anmälan: Vi måste få anmälan senast den 25 mars 2014. 

 
Frågor:  Ring Daniel Rausch på FUB:s kansli  

på telefonnummer 0723-68 60 87.  
 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

 

 

 

 
              Klippans ordförandekonferens 
              INFORMATION OM RESORNA 

 

 

 

Konferensen startar på lördagen klockan 11.00. 
Konferensen är slut på söndagen klockan 15.00. 

Till Quality Hotel Winn Haninge åker man pendeltåg,  
till exempel från Centralen eller Stockholm Södra. 
Pendeltågsstationen är Handen.  
Räkna med att det tar en timme  
från Stockholms central till hotellet. 
Pendeltåget tar ungefär 25 minuter. 
 
När ni kommer till Handen är det  
enklast att fråga sig fram!  
Hotellet ligger nära stationen, 
vid punkten på kartan. 
 
Se olika sätt att resa till Stockholm 
på nästa blad.  

 

 
 
 
 
 
 

resaresa

klockatider



Tågbiljetter:  

Ring SJ Affärsresor, telefon 0771-75 75 55. 
Tala om vårt kundnummer 906501 och ditt namn.  
Du ska också säga att det är kostnadsställe 542. 
Säg tiderna som står här och vart du ska åka. 
Då får du hjälp att hitta bra biljetter. 
Du kan även på pendeltågsbiljetten av SJ. 
Be alltid om att få den billigaste biljetten! 
Fakturan skickas direkt till Riksförbundet FUB. 
Biljetterna kan du hämta ut med ditt bokningsnummer 
eller få skickade till dig. Tänk på att boka den biligaste resan 
och ju tidigare du bokar resan ju biligare blir biljetten.
  
Bussbiljetter:  

Du kan också åka med buss till Stockholm. 
Då köper du själv din biljett  
på det bussbolag du vill åka med. 
Be alltid om att få den billigaste biljetten.  
Skicka in en reseräkning med kvitton eller biljetter 
till Riksförbundet FUB inom en månad. 
 
Egen bil: 

Om du vill åka med egen bil får du 18,50 kronor per mil. 
Tänk på att ni kan åka flera tillsammans! 
Reseräkningen ska skickas till Riksförbundet  
senast en månad efter resan. 
 
Riksfärdtjänst: 
Om du åker med riksfärdtjänst  
får du tillbaka pengarna för din egenavgift. 
Reseräkningen ska skickas till Riksförbundet  
senast en månad efter resan. 
 
Flygbiljetter:  

Det går bra att flyga om resan med tåg tar väldigt lång tid  
eller om du hittar flygbiljetter som är billigare än tåget. 
Om du behöver flyga kan du ringa  
till Tranås Resebyrå, telefon 0140-37 50 30. 
Säg att det är kostnadsställe 542 på Riksförbundet FUB. 
 

tågtåg

bussbuss

flygplanflygplan

bilbil

färdtjänstfärdtjänst



Fråga alltid efter de billigaste biljetterna. 
Ibland kan du få en mycket billigare flygresa 
om du bokar och betalar på egen hand. 
Jämför gärna! 
Du får tillbaka pengarna när du skickar in  
en reseräkning och kvittot. 

 
 

 
Resan från Bromma flygplats 
Det går att åka buss till Stockholm central  
från Bromma flygplats.  
De heter flygbussarna.  
På denna internetsida kan du gå in och se när de går 
http://www.flygbussarna.se 
När du kommer fram till Stockholm central  
åker du pendeltåg till Handen. 
Åk i tåget som det står Västerhaninge eller Nynäshamn på.  

 
Resan från Stockholm Arlanda flygplats 
Ta buss som heter flygbussarna http://www.flygbussarna.se  
från Arlanda till Stockholm centralstation.  
När du kommit till Stockholm central  
ta pendeltåget till Handen.  
Åk i tåget som det står Västerhaninge eller Nynäshamn på.  
 
 
Tänk på om ni åker taxi:  
Riksförbundet FUB betalar inte taxi  
om det går att åka kommunalt. 
Undantag: Den som inte kan åka kommunalt 
eller om många delar en taxi,  
så det blir billigare än att åka kommunalt. 

 
Vi har inte råd med dyra resor! 

Trevlig resa! 

 Ring gärna om du har frågor om resorna: 
Klippan-sekreterare Daniel Rausch 

08-508 866 35 (tisdagar och torsdagar) 

 

bussbuss
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Anmälan 
Klippans ordförandekonferens 26 – 27 april 2014 
 

Deltagare: Namn:    

 Adress:    

     

 Telefon:  E-post:  

Sektion:    
 
Vill du ha hotellrum?  Ja  Nej, jag vill inte ha hotellrum 
         
  Handikapprum  Allergirum  Jag kommer på fredag  Jag kommer på lördag 
         
  Enkelrum  Dubbelrum tillsammans med  
      
Jag vill ha särskild mat:  Övrigt:  
 

Handledare: Namn:    
 

Adress:    

     

 Telefon:  E-post:  
 
Vill du ha hotellrum?  Ja  Nej, jag vill inte ha hotellrum 
         
  Handikapprum  Allergirum  Jag kommer på fredag  Jag kommer på lördag 
         
  Enkelrum  Dubbelrum tillsammans med  
      
Jag vill ha särskild mat:  Övrigt:  
 
 
Faktureringsadress:  

       Skicka in din anmälan via post 
       senast måndagen den 24 mars 2014 

Riksförbundet FUB 
Conny Bergqvist 
Box 6436 
113 82  STOCKHOLM 
(Vi tar bara mot anmälningar via post) 

  

  

  

  
Glöm inte att skriva här  
vem vi ska skicka räkningen till 


