Till
Distriktsseglarförbund
Röstberättigade klassförbund
SSF:s styrelse
För kännedom till:
Samtliga förbundssällskap/klubbar
Ej röstberättigade klassförbund
SSF:s kommittéledamöter

Inbjudan till Seglardagen på Quality Airport Hotel Arlanda
Datum:
Plats:

12 mars 2016
Quality Airport Hotel Arlanda
Tel 08-595 111 00,www.nordicchoicehotels.se/quality/quality-airport-hotel-arlanda

Tid:

Seglardagen öppnas kl 11.00, lunch serveras kl 13.00,
och avslutas med middag på lördagskvällen
– Observera att Informations möte med Dagsaktuella ämnen börjar kl 10.00 på lördagen

Dagsaktuella ämnen
Svenska Seglarförbundets styrelse bjuder in ombud för distrikt och klassförbund samt andra observatörer, till möte i
samband med Seglardagen 2016 med syfte att ta upp dagsaktuella frågor.
Mötet hålls kl 10.00–10.45 på lördagen.
Har man dagsaktuella frågor som man vill ska tas upp under mötet går det bra att mejla detta till ssf@ssf.se, senast den 7
mars.
Ombud/observatör
De organisationer inom SSF som har rätt att delta vid Seglardagen som ombud/observatörer framgår av SSF:s stadgar, kap
III §2 (finns på www.svensksegling.se). Röstlängden på hemsidan anger antal röster och ombud för distriktsseglarförbund
och klassförbund.
Resa och logi
SSF står för ombudens resa (med billigaste färdsätt) och uppehälle; logi i dubbelrum, natten mellan lördag och söndag. För
ombud som inte kan hinna fram i tid på lördagen på grund av icke fungerande kommunikationer, står SSF även för logi
natten mellan fredag och lördag.
Om du själv föredrar att komma redan på fredagskvällen eller föredrar enkelrum står du för kostnaden själv (faktureras efter
Seglardagen). Dubbelrum 350 kr (per person), enkelrumstillägg är 190 kr.
Observatörer betalar alla kostnader själva (faktureras efter Seglardagen)
1 450 kr per person för boende i enkelrum lö-sö, konferens och frukost.
1 260 kr per person för boende i dubbelrum lö-sö, konferens och frukost.
Endast konferens med middag lördag kväll exkl. logi kostar 920 kr/pers.
Anmäl deltagandet via formulär på hemsidan
www.svensksegling.se/SvenskaSeglarforbundet/Seglardagen2016/
Vi är tacksamma för att få anmälningarna så snart som möjligt,
helst före fredagen den 12 februari 2016 för er som önskar logi.
Alla ombud och observatörer ombeds att själva skriva ut och ta
med sig samtliga handlingar, som kommer att finnas på hemsidan
för nedladdning, till Seglardagen.
Välkommen till Seglardagen!
Lena Engström
Ordförande

Reseinfo
Var ute i god till för billiga biljetter.
SJ Idrottsavtal: www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=12606
För vägbeskrivning se länk på
www.nordicchoicehotels.se/quality/quality-airport-hotelarlanda
Om ni har utlägg för er resa finns blankett för ansökan
om reseersättning på
www.svensksegling.se/SvenskaSeglarforbundet/Seglarda
gen2016/
Vid bilresa, försök att samåka. Främst för miljöns skull.

