
 

 

 

 

 

 

 

 
Till Klippans sektioner  

och FUB:s lokalföreningar och länsförbund 

 

 
Välkomna till Klippans Riksstämma och Forum FUB om 
FUB i går i dag och i morgon 
den 19-21 maj 2016 Aronsborg i Bålsta 
 
Riksstämman är torsdag den 19 maj klockan 13:30 

och avslutas fredag den 20 maj med lunch. 

 

Fredag den 20 maj klockan 13:30 börjar Forum FUB. 

Forum FUB är tillsammans med deltagare från FUB:s förbundsstämma. 

 

På torsdagskvällen blir det dans. 

 

På fredagskvällen blir det festmiddag med underhållning. 

 

Forum FUB fortsätter på lördag och avslutas klockan 12:00 med lunch. 

Efter lunch på lördag åker Riksstämmans deltagare hem 

om de inte ska vara med på FUB:s förbundsstämma.  

 

Vi hoppas många vill komma 

från Klippan-sektioner och FUB-föreningar 

för Riksstämman är viktig för Klippan. 

Riksstämman bestämmer 

vad Klippan ska arbeta med. 

Det blir också val av ny styrelse  

för Rikssektionen Klippan.  

Senast 30 april får ombuden alla papper  

som ska användas på Riksstämman.  

 

Med vänlig hälsning 

För Rikssektionen Klippan 

 

 
Anders Peterson 

Klippans ordförande 

 

 
I detta kuvert finns:  

 Detta brev med information  

på baksidan 

 Anmälningsblankett 

 Resebokningsinfo  
 

stormöteRiksstämman

bestämmabestämma

Riksstämman ska vara i Bålsta,  

på Aronsborgs konferenshotell.  

Läs mer på www.aronsborg.se  

om ni vill! 



 

 

 

 

Ombud 

Varje Klippan-sektion har rätt  

att skicka ett ombud till Riksstämman. 

Om det inte finns någon Klippan-sektion  

i lokalföreningen eller länsförbundet 

så kan man ändå utse ett ombud. 

Ombuden ska ha utvecklingsstörning. 

Lokalsektioner/lokalföreningar anmäler ombud  

senast den 17 mars 2016! 

Länssektioner/länsförbund anmäler ombud  

senast den 17 april 2016! 
 
 

Praktisk information 

Plats:  

Aronborgs konferenshotell i Bålsta.  

För att vi ska få plats hoppas vi  

att alla som kan bor i dubbelrum.  

 

Tider:  

Riksstämman startar klockan 13:30 torsdag den 

19 maj 2016 och slutar efter lunch 13:00 fredag 

den 20 maj 2016. 

Forum FUB startar klockan 13:30 

fredagen den 20 maj 2016 och slutar efter lunch 

den 21 maj 

 

Gemensam buss:  
Bussen åker från Cityterminalen i Stockholm  

klockan 11:30 torsdag den 19 maj 2016. 

Bussen åker från Aronsborg  

klockan 14:00 lördag den 20 maj 2016. 

 

Resor:  

Alla bokar sin resa själv.  

Så fort ni har valt ett ombud  

ska ni boka resan till Stockholm. 

Se till att ombudet hinner med bussen.  

Ni får redan nu ett papper om resebokning 

så ni ska hinna boka billiga biljetter. 

 

Avgifter: 
Avgiften nedan avser enkelrum. Om man väljer att 

bo i dubbelrum drar vi av 200 kr per person och natt 

från avgiften. 
Ombud på riksstämman 3 150 kr   

Handledare till ombud 2 150 kr 

  

Observatör på riksstämman 3 150 kr * 

Handledare till observatör 3 150 kr * 

  

Ombud förbundsstämman och riksstämman 5 300 kr 

Handledare  4 300 kr 

  

Observatör förbundsstämma och riksstämma 5 800 kr * 

Handledare  5 800 kr * 

*) resa ingår inte för observatörer och deras handledare 

 

Frågor:  

Pia Sandberg, tel 08-508 866 41 pia.sandberg@fub.se 

Conny Bergqvist, tel 08-508 866 37, conny.b@fub.se 
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