Välkommen till Båtriksdagen 2019, 6-7 april i Linköping
Båtriksdagen 2019 sker 6-7 april på Frimurarhotellet i Linköping med Östergötlands
Båtförbund tillsammans med Svenska Båtunionen som värdar.
Anmälan
Anmälan görs av samtliga som har för för avsikt att delta i Båtriksdagens aktiviteter
eller medföljarprogram senast 2019-01-25 via webbformulär som finns här via denna
länk: https://goo.gl/forms/ZRofwzrIkaoGInOm1
Program (med reservation för ändringar)
Fredag 5 april
15.00
18.00 - 20.00
Lördag 6 april
09.00
10.50

Tidigast incheckning på hotellet.
Drop-in-middag, Frimurarhotellet, Linköping

11.30
13.00
17.00
18.00
18.30
20.00

Buss från hotellet till flygvapenmuseum
Buss tillbaka för mötesdeltagare och medföljare som fortsätter
till Brunneby musteri för lunch och guidad visning, Se nedan.
Båtriksdagen 2019 öppnar
Lunch
Båtriksdagen ajourneras
Mingel för nya förbundsdelegater och Unionsstyrelsen
Samling, mingel och utdelning av förtjänsttecken
Middag

Söndag 7 april
09.00
13.45
14.00

Båtriksdagen återupptas
Båtriksdagen 2016 avslutas.
Lunch

Information om resor
Resor bokas av deltagarna själva i enlighet med resereglemente.
Resa med bil
Vid resa med egen bil ersätts kostnaden för allmän parkeringsplats mot redovisat
kvitto.
Resa med flyg

Resa med flyg bokas lämpligen till Arlanda och sedan med direkttåg till Linköping C.
Hitta tågtider på www.sj.se
Medföljarprogram
Medföljarprogrammet äger rum under lördagen 6 april med besök på
flygvapenmuseum och/eller Brunneby musteri, www.brunnebymusteri.se, med lunch
och guidad tur.
Tider för medföljarprogrammet:
09.00
Buss från hotellet till Flygvapenmuseum
10.50
Buss från Flygvapenmuseum via hotellet till Brunneby musteri
12.00
Lunch på Brunneby musteri (175 kr) och sedan guidad tur
15.00
Buss från Brunneby musteri tillbaka till hotellet, där eftermiddagskaffe
serveras.
Anmälan till medföljarprogrammet görs i anmälningsformuläret till båtriksdagen.
Villkor för deltagare i Båtriksdagen 2019
Deltagande i Båtriksdagen 2019 sker i enlighet med Svenska Båtunionens direktiv
antagna vid Båtriksdagen 2018. resor ska planeras och bokas i enlighet med
resereglementet.
Sista dag för anmälan och bokning via Svenska Båtunionens kansli är 2019-01-25
via webbformulär. Svenska Båtunionen kan inte garantera boende på
Frimurarhotellet.
Avbokning ska ske snarast efter det kommit till kännedom att deltagare inte kan delta
eller senast 2019-04-04. Förbundsdelegater, medföljande eller övriga som är
anmälda och som inte avbokas vid förhinder kommer att faktureras förbundet i
enlighet med anmälan.
Välkommen!
Svenska Båtunionens styrelse

