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 VÄLKOMNA PÅ SEMINARIEDAGAR  

 
Helgen den 24-25 oktober 2015 inbjuder FUB Västra Götaland och Studieförbundet 

Vuxenskolan, till gemensam seminariehelg på Billingehus, Skövde.  

Seminariehelgen är gemensam för ALLA FUB:are, både för dig med egen utvecklingsstörning 

och för alla andra. Några av årets seminarier kommer att vara olika för grupperna. 

 

Föreläsningar bland annat LSS med Jesper Symreng FUBs jurist samt rättsombud och 

medlemsrådgivare, Syskonrollen med Ågrenska Göteborg, Viktiga FUB-frågor med Maria 

Sundström kanslichef och Thomas Jansson ordförande, AKK, God man, Hälsa och mycket mera.  

 

Start  Lördag den 24 oktober, vi börjar med lunch kl 12.00 

Avslut  Söndag den 25 oktober ca kl 15.30 

Plats  Hotel Billingehus, Skövde (Bad finns, se http://www.firsthotels.se/Vara-
Hotell/Hotell-i-Sverige/Skovde/First-Hotel-Billingehus/ 
 

Kostnad FUB medlemmar 1.000 kr/person i dubbelrum. (Tillägg enkelrum 400:-) 

FUB medlemmar med egen utvecklingsstörning pris 600:-/person. (Tillägg enkelrum 400:-) 

För deltagande en dag är kostnaden 400:-/dag. 

 

Familjepris 2 vuxna och ett barn under 14 år i boende i samma rum 2.000:-/familj. 

Familjepris 1 vuxen och ett barn under 14 år 1.000:-/familj.  

För barn mellan 14 och 18 år med boende i samma rum som föräldrar blir kostnaden 500:-/barn. 

 

Även du som inte är medlem är hjärtligt välkommen. 

Kostnaden är då 3.000 kr för hela helgen eller 1.200 kr för en dag.  

Ännu bättre är att BLI MEDLEM I FUB! (www.fub.se)  

I kursavgiften ingår logi i dubbelrum, frukost, luncher, middag, kaffe och seminariedeltagande.  

 

Håll utkik på vår hemsida om Seminariet www.vg.fub.se.  

Där kommer vi att lägga upp närmare presentation av föreläsarna. 

 

Anmälan  Mejl: vgregion@sv.se 

Post: SV VG Junogatan 3, 451 42 Uddevalla 

Telefon: 0522-65 33 33 

Sista anmälningsdag är 15 september.  

Ange namn, adress, telefonnummer samt mejladress. Utförligt program skickas.  

Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan.  

 

Upplysningar om seminariet FUB Västra Götaland tel. 070-378 97 79  

Kursledning Lillemor Holgersson, Annika E Andersson, Barbro Berger, May-Louise Överås 

  

Kom ihåg att tillsammans är vi starka! Så nu hjälps vi åt för att få med så många som 

möjligt. 

Välkomna till en trevlig och givande kurshelg i Skövde 

http://www.vg.fub.se/

