
 
 
  

Seminariedagar 
Boka helgen den 21-22 oktober 2017 för då inbjuder FUB Västra Götaland och 
Studieförbundet Vuxenskolan till seminariehelg på Vann Spa Hotell och Konferens http://
www.vann.se/ 

Seminariehelgen är gemensam för alla FUB:are. 

Start lördag den 22 oktober kl 10.00 

På lördag mellan 16.00 till 18.00 har vi fri tillgång till Spa avdelningen med två 
utomhuspooler. 

Avslut söndag 23 oktober ca 16.00 

Följande föreläsare är klara, ”Hjärnan måste ha roligt” är rubriken på Ann Sörbos läsning, 
Ann Sörbo är rehabmedicinläkare på Treklöverhemmet Ljungskile 

Zarah Melander ombudsman Riksförbundet FUB. Zarah kommer att prata om skolfrågor och 
här kommer resultatet av den enkät som gjorts genom FUB Västra Götaland att  
presenteras.  

Från RIKSFUB kommer kanslichef Maria Sundström som kommer att prata om FUB:s 
prioriterade arbetsområden.  

Sign up musik och tecken underhåller oss. 

Fler föreläsningar planeras och det kommer att presenteras fler parallella seminarier där 
det ena seminariet är mer anpassat. Allt detta kommer i senare inbjudningar. 

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)  

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.  
Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan.  
Upplysningar om seminariet FUB Västra Götaland tel. 070-378 97 79  
Kursledning Lillemor Holgersson, Carina Pettersson, May-Louise Överås 
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