Inbjudan
till möte med SRF Representantskap
på Södermalm i Stockholm
30/11 – 2/12 2012 OBS datum!
På programmet står:
Energigruppens seminarium
Gästtalare Gunilla Ander
3‐års ansökan (2013‐2015)
Budget och verksamhetsplan 2013

Vi bor och konfererar på Zinkensdamm Hotell & Vandrarhem på Södermalm i Stockholm
Det blir fyrbäddsrum med dusch och toa på rummet. Lakan och handdukar ingår.

Hitta hit
På hotellets hemsida finns beskrivet hur man hittar med
tunnelbanan eller med bil. Man kan även fylla i varifrån
man ska åka och få en vägbeskrivning till hotellet.
http://www.zinkensdamm.com/

Anmälan senast 11 november
Vi behöver även namn och adress till deltagare senast en vecka innan mötet. Kom ihåg att meddela i förväg
om du 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‐post
anette@skargardarnasriksforbund.se

Vid frågor om resa eller annat praktiskt, kontakta Anetté
Kompletterande material skickas ut inför mötet till de adresser som är anmälda.
Program, se sid 2!

info@skargardarnasriksforbund.se

www.skargardarnasriksforbund.se

SRF Representantskap
PROGRAM
Fredag 30 nov
Ankomst under kvällen, lättare förtäring
Presentation av det danska projektet ”Bli øbo nu”

Lördag 1 dec
8.00

Frukost

9.00

Ordförande berättar i korthet vad som har hänt sedan sist vi sågs
Gästtalare Gunilla Ander, journalist på tidningen LAND med specialområde lantbruks‐ och
landsbygdsfrågor inom EU‐systemet.
Förmiddagsfika
3‐års ansökan 2013‐2015
Budget och verksamhetsplan 2013
Lunch
Energigruppen håller ett seminarium
Medverkan av Sven Ruin, Teroc AB Vindkraft och hybridsystem
Fikapaus ingår
Föreningarna berättar
Middag

12.00

19.00

Söndag 2 dec
8.00

12.00

Frukost
Information från projekt och arbetsgrupper
Remiss angående Bostadstaxering ‐ avveckling eller förenkling
Tankar kring Nationellt skärgårdsforum
ESIN med § 174 arbetet
Förmiddagsfika ingår i detta pass
Avslutning och Lunch
Avresa

Det är många som har olika tider att passa för sin hemresa. Om du tänker hoppa över lunchen vill vi att
detta meddelas till Anetté i förväg så vi inte behöver betala för fler än de som verkligen äter.

