Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Inbjudan till Svenska Racerbåtförbundets förbundsmöte 2017

Välkommen till Svenska Racerbåtförbundets förbundsmöte i Stockholm. I år välkomnar vi er
att titta på förbundets lokaler i Idrottens Hus där vi kommer hålla fördiskussionerna samt till
Quality Hotel Globe där vi kommer har årsmötet och SM-premiering med middag.
När? lördagen den 2 december 2017, klockan 09.00-19.00
Var? Idrottens Hus (Skansbrogatan 7, 118 60, Stockholm)
Quality Hotel Globe (Arenaslingan 7, 121 26, Johanneshov)
Anmälan? Här anmäler du dig till förbundsmötet senast den 1 november 2017.
Tänker du endast delta på premieringen och middagen och inte på förbundsmötet anmäler
du dig här senast den 1 november 2017. Det finns 250 platser till SM-premieringen med
middag så det är först till kvarn som gäller.
Öppen diskussion med styrelsen och kansliet
I år tänkte vi testa något nytt, nämligen att bjuda in er till en öppen diskussion med styrelsen
och kansliet på söndagen den 3 december kl 10.00-13.00 i Idrottens Hus. Tanken är att ni ska
få en möjlighet att komma och diskutera de frågor som ni anser vara viktiga.
Delar av den gamla styrelsen kommer att närvara och förhoppningsvis även delar av den
nya.
Ingen anmälan krävs, det är öppet hus mellan 10.00-13.00.
Svenska Racerbåtförbundet | Box 11016, 100 61 Stockholm | Besök: Skansbrogatan 7, Stockholm
08-699 65 46 | info@svera.org | www.svera.org | Org.nr: 802005-4444 | BG: 784-2479

Svenska Racerbåtförbundet
SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Ramprogram för förbundsmötet – lördag 2 december 2017
09.00-13.00 Diskussion av motioner och propositioner tillsammans med kommittéerna samt
gemensam lunch. Förflyttning från Idrottens Hus till hotellet sker gemensamt.
12.45 Anmälan och incheckning till förbundsmötet
13.30 Mötet öppnas
19.00 Mötet avslutas som senast
20.00 Middag och SM-premiering
Hotellrum
Du bokar hotellrum genom att ringa till Quality Hotel Globe på 08-686 63 20 eller mailar
q.globe@choice.se och uppger ”259” som referens. Ett enkelrum kostar 790 kr/natt och ett
dubbelrum kostar 890kr/natt. Priserna gäller t.o.m. den 1 november 2017, men den 3
oktober släpps hälften av de obokade rummen så se till att boka i tid. Efter det bokar du rum
om det finns ledigt och till ordinarie pris. Betalning av hotellrum görs på plats.
Biljett till SM-premiering med middag
För 500 kr köper du en biljett till SM-premieringen och en trerättersmiddag med trevligt
sällskap. Alkoholhaltig dryck finns att köpa i baren. Biljetten faktureras efter sista
anmälningsdag, 1 november 2017. Biljetten återbetalas ej. Ovan hittar du länken till
anmälningsformuläret.
Hitta hit
Enklaste sättet att ta sig till förbundsmötet är genom kollektivtrafik. Från Stockholms Central
tar du tunnelbanans gröna linje mot Skarpnäck, Farsta Strand, Hagsätra eller Högdalen och
kliver av vid Skanstull. Därefter tar vi oss gemensamt till Quality Hotel Globe för lunch.
Om du endast ska till SM-premieringen med middagen som är på Quality Hotel Globe tar du
dig lättast även där också med tunnelbanans gröna linje men endast mot Hagsätra/Högdalen
och kliver av vid Globen. Följ sedan skyltar mot Quality Hotel.
Om du kommer med bil finns det två garage att välja på. Globen Shopping och Arenagaraget.
Nedan finner ni mer information gällande priser och öppettider.
Information om parkering Globen shopping
Arenagaraget
Motioner och nomineringar till förbundsstyrelsen
Sista motionsdag är onsdag 18 oktober men skicka gärna in så snart som möjligt. Eventuella
motioner skickas elektroniskt till info@svera.org. Endast klubbar kan skicka in motioner till
förbundsmötet. Samlade handlingar skickas ut senast den 17 november 2017.
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Eventuella nomineringar till styrelsen skall inkomma till valberedningen senast den 18
oktober 2017 och skickas elektroniskt till urban.stamming@mediasportgroup.com. Glöm
inte att ange till vilken post personen nomineras till. Endast klubbar kan nominera till
förbundsstyrelsen. Senast den 2 november 2017 ska valberedningen presenterat sitt
förslag. Det är också möjligt att visa sitt intresse direkt till valberedningen.
Här finns handledning på hur en motion skrivs.
Här hittar du ombudsblanketten som ska vara kansliet tillhanda senaste 29 november.

Välkomna!
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