Inbjudan till möte med SRF Representantskap
Tema: SKÄRGÅRDSPOLITIK
VAR?
NÄR?

Möja i Stockholms skärgård
lördag-söndag 28-29 oktober 2017
med ankomst fredag kväll den 27 oktober

Höstens Representantskapsmöte blir på Möja i Stockholms skärgård och samordnas
med arbetsgruppernas möte torsdag-fredag. På Möja finns flera bryggor, den som är
närmast boendet är Bergs brygga. Se vidare Båt-tider!
Fredag 27 oktober
Ankomst med middag klockan 19.00 på Värdshuset i Berg.
Bio klockan 21.00
Lördag 28 oktober
Frukost i Värdshuset
09.00 Inledning, ordförande Sune Fogelström
09.45 Skärgårdspolitik inklusive fika
12.00 Lunch i hallen
Budget, verksamhetsplan, handlingsplan med mera
Skärgårdspolitiskt handlingsprogram inklusive fika
18.00 Middag i hallen med föredrag
Söndag 29 oktober
Frukost i Värdshuset
09.00 Inskickade presentationer från medlemsföreningar
och arbetsgrupper - rullande bildpresentationer - inklusive fika.
10.30 Formellt Representantskapsmöte - protokollförs
12.00 Lunch i hallen
13.20 Avresa från Berg, Möja
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Alla medlemsföreningar – meddela senast 15 oktober!
Vi vill ha in anmälan från alla medlemsföreningar hur många ni tänker delta med.
OBS: Senast söndagen den 15 oktober vill vi att ni hör av er, även om det skulle vara så att ingen från
er förening kan delta vid detta tillfälle.
Namn och e-postadress till deltagarna vill vi ha senast en vecka innan mötet. Kom ihåg att meddela i
förväg om någon behöver specialkost! För att hålla kostnaderna nere behövs samåkning så långt det är
möjligt för att få ut reseersättning.
Anmälan sker till Anetté Larm Johansson,
tel. 0304‐109 89, 070‐600 40 27 eller på e‐postadressen: anette@skargardarna.se
Kompletterande material skickas ut inför mötet till de adresser som är anmälda.

Båt-tider
Allmänt: Till Möja går Waxholmsbåtar samt lite större
taxibåtar, som kör som entreprenörer åt Waxholmsbolaget. Du kan välja på turer från Strömkajen
(nedanför Grand Hotell) - om du vill ha en fin båttur
genom Stockholms skärgård - eller ta buss 434 från
Slussen, som ansluter till båttrafiken vid replipunkten
Sollenkroka.
OBS bussresenärer måste köpa biljett innan –
ingen kontant- eller korthantering på bussarna.
Biljetter finns på SL Center på Centralen och i Slussen. I Sollenkroka finns även parkering (gott om plats i
oktober) för dig som kör egen bil.
Även Cinderella (Strömma Turism & Sjöfart) trafikerar Möja från Strandvägen i Stockholm (i oktober
begränsat antal turer). OBS Cinderella angör ej Sollenkroka (där bilresenärer normalt parkerar).
Se Waxholmsbolagets tidtabell, nr 14A (tillresa) och 14B (hemresa)
http://www.waxholmsbolaget.se/resa/skargardstrafiken/sok-esa/tidtabell/?brygga=&tabeller=1557&b_id=0
Fredag 27 oktober
Från Slussen (buss 434)
Ankomst Sollenkroka, byte till båt
Ankomst Bergs brygga, Möja 16.15

13.46
15.10 (båtens avgångstid)

Från Slussen (buss 434)
Ankomst Sollenkroka, byte till båt
Ankomst Bergs brygga, Möja 20.30

18.04
19.20 (båtens avgångstid)

Cinderella från Strandvägen 17.30
Ankomst Bergs brygga, Möja 20.25
OBS ankomst till Möja efter kl 19 innebär att middag inte längre serveras, middag ombord på
båten rekommenderas.
Filmvisning kl 21 på Möja Bio.
Söndag 29 oktober
Från Berg
Från Berg (Cinderella båt)
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13.20
15.05

Med bussanslutning i Sollenkroka, ankomst Slussen 15.50
Ankomst Strandvägen 17.55
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