2019-06-27

Inbjudan till Ekfrämjandets årsmöte och exkursion i
Karlskrona Blekinge den 19-20 september 2019
Skogsstyrelsen i Blekinge är tillsammans med Cecilia Rooth och Flakulla Skogsgård årets
värdar och arrangörer. Exkursionen kommer att genomföras i och i närheten av Karlskrona i
Blekinge. Årsmötet och övernattning sker på hotell Scandic i Karlskrona.
Även i år kommer vi att erbjuda ett paketpris som inkluderar allt från lunch på Marinmuseum
i Karlskrona på torsdagen till avslutningen vid 15-tiden på fredagen.
Samling sker klockan 10:00 vid hotell Scandics entré i Karlskrona. Härifrån kommer vi
samåka med buss mot vårt första stopp på Litorinas båtbyggarlinje vid Stumholmen i
Karlskrona. Efter lunch kommer vi att bege oss med buss till skogen för en eftermiddag med
fokus på ekar. Vi beräknar vara tillbaka på hotellet innan kl.17.
Årsmötet hålls på hotellet klockan 18:00 på torsdagen och följs av middag vid 19:30. Den
som önskar kan därefter övernatta på Scandic eller söka sig till egenordnat boende (se nedan).
Fredagen åker vi med buss ut i fält till bland annat Flakulla Skogsgård och både fika och
lunch intas i skogen. Dagen kommer att avslutas vid 15-tiden på Flakulla och vi åker därefter
med buss tillbaka till hotellet.
Ekfrämjandet har förbokat rum på hotell Scandic. Detta boendealternativ bokar du alltså
genom oss. Om du vill ordna eget boende finns bland annat Karlskrona Hostel där
rumsalternativ inklusive lakan kostar mellan 595 och 750 kr. Frukost kostar 110 kr.
På Ekfrämjandets vägnar välkomna!

Härmed anmäler jag/vi mig/oss till Ekfrämjandets exkursion 1920 september 2019.
(Görs anmälan via e-post bör nedanstående uppgifter tydligt framgå.)
Jag önskar boende på hotell Scandic Karlskrona (inklusive exkursion och middag)
enkelrum
1700 kr/person
dubbelrum
1200 kr/person
och jag delar rum med: _______________________________________
Jag önskar ett hundanpassat rum

Extra kostnad 200 kr.

Jag ordnar eget boende och deltar bara i exkursionen och årsmötesmiddagen
700 kr/person
Jag ordnar eget boende och deltar bara i exkursionen 350 kr/person

Övriga upplysningar (specialkost, extra natt på hotell Scandic etc.):
……………………:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Namn: ………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Adress:………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………….………………………………………………….
Ev. e-postadress:………………………………………………………………………………..

Anmälan lämnas senast onsdagen den 31 juli.
Observera:
De som anmäler sig till exkursionen kommer att få ytterligare information i samband med att
årsmöteshandlingar skickas ut i augusti. Vi har ett begränsat max antal deltagare på 70
personer så först till kvarn gäller!
Fakturering av deltagaravgiften kommer att ske under hösten.
Då Ekfrämjandet kommer att svara för betalningen och vi inte är momsbefriade är priserna
ovan inklusive moms. Det innebär att det är lite komplicerat att särredovisa momsen för den
som så önskar.
ANMÄLAN skickas till Skogsstyrelsen, Att: Ekfrämjandet, Järnvägsgatan 35, 579 30
Högsby, senast onsdagen den 31 juli. Eller via e-post (se nedan).
För frågor kontakta Isabelle Månsson tel. 0481-482 57, e-post:
isabelle.mansson@skogsstyrelsen.se. Jag har semester mellan 8 juli till 5 augusti. Frågor
under denna period besvaras av Thomas Thörnqvist, ordförande i Ekfrämjandet: Tel: 0470-70
89 89 eller 070-508 38 39 (mobil) e-post: thomas@xylem.se
OBS! OBS! OBS! OBS! Efter den 15 augusti är anmälan bindande och avbokningar
efter detta datum kan medföra att delar av deltagaravgiften ändå måste betalas.

