Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Kallelse och inbjudan till
Svenska Racerbåtförbundets förbundsmöte 2019

Välkommen till Svenska Racerbåtförbundets förbundsmöte 2019
I år välkomnar vi er till Bosön. Bosön är idrottens kraftcentrum och ligger i vackra
omgivningar på norra Lidingö. Här har vi tillgång till idrottsanläggning, konferenslokaler,
hotell och restaurang, bara 20 minuter från Stockholms city.
När? lördagen den 7 december 2019
Var? Bosön, Lidingö (Bosön, 181 47 Lidingö)
Anmälan? Här anmäler du dig till förbundsmötet och jubileumsmiddagen med SMpremiering senast den 5 oktober 2019.
Preliminärt tidsschema
08.00 Registrering för ombud öppnar
08.30 Inledning
09.00 Fördiskussioner, disciplinvis inklusive förmiddagsfika
11.30 Lunch
12.30 Förbundsmötet inleds
20.00 Middag med SM-premiering
Biljett till SM-premiering med middag
På kvällen, klockan 20.00-01.00, bjuder vi in till middag med SM-premiering. För 300 kr
köper du en biljett som inkluderar en buffémiddag, alkoholfri dryck, efterrätt och ett firande
av alla tävlande och framgångar. På köpet får du ett trevligt sällskap! Alkoholhaltig dryck
finns att köpa i baren.
Biljetten faktureras efter sista anmälningsdag, 5 oktober 2019. Anmälan är bindande och
middagsbiljetter återbetalas ej. Ovan hittar du länken till anmälningsformuläret.
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Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION
Hotellrum
Du bokar hotellrum genom att kontakta Bosön direkt via e-post på welcome@boson.nu och
uppger att ni ska delta på Svenska Racerbåtförbundets årsmöte. Det finns fyrbäddsrum för
785 kr/person/natt. Betalning av hotellrum görs på plats.

Hitta hit…
…med kollektivtrafiken: från Stockholms centralstation tar du tunnelbanan till Ropsten
(Tunnelbanans röda linje 13). Från Ropsten tar du sedan buss 211 och går av vid Bosön. Du
kan också ta buss 204 eller 212 från Ropsten med avstigning Rudboda Torg och få dig en
promenad på 10 minuter när du gått av bussen.
…med bil: enklast är att skriva in Bosön Idrottsfolkhögskola på GPS:en, eller koordinaterna
LAT: 59,3813, LONG: 18,1833. Från Lidingöbron är det skyltat mot Bosön – Norra
Kungsvägen till Rudboda Torg.
Motioner och nomineringar till förbundsstyrelsen
Sista dag för att skicka in motioner och nomineringar till förbundsstyrelsen är tisdag 15
oktober 2019. Ju tidigare ni skickar in era motioner desto bättre kan vi planera upplägget av
förbundsmötet.
Eventuella motioner och nomineringar skickas elektroniskt till info@svera.org. Glöm inte att
ange vilken post personen nomineras till. Det är endast medlemsföreningar som kan skicka
in motioner och nomineringar till förbundsmötet. Det är däremot möjligt att visa sitt eget
intresse för en post i förbundsstyrelsen direkt till valberedningen.
Senast den 15 november 2019 ska valberedningen presenterat sitt förslag och det är också
senast då som handlingarna till förbundsmötet skickas ut.
Motionsblankett – blanketten du ska använda för att skriva en motion.
Här hittar du ombudsblanketten som ska vara kansliet tillhanda senaste 29 november.

Välkomna!
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