Till
Distriktsseglarförbund
Röstberättigade klassförbund
Röstberättigade klubbar
SSF:s styrelse

För kännedom till:
Ej röstberättigade klubbar
Ej röstberättigade klassförbund
SSF:s kommittéledamöter

Inbjudan till Seglardagen på Hotell Scandic Crown i Göteborg
Datum:
Plats:
Tid:

Lördagen den 30 mars 2019
Scandic Crown, Polhemsgatan 3, 411 11 Göteborg
Tel 031-751 51 00, https://www.scandichotels.com/crown
Seglardagen öppnas kl 11.00, lunch med utmärkelseutdelning serveras kl 13.00
och dagen avslutas ca 17.00 när förhandlingarna avslutats.
Observera att informationsmötet börjar kl 10.00.

Informationsmöte
Svenska Seglarförbundets styrelse bjuder in ombud
för distrikt, klubbar och klassförbund samt andra
observatörer till ett informationsmöte i samband med
Seglardagen 2019.
Mötet hålls kl 10.00–10.45 den 30 mars.
Frågor som man vill ta upp under informationsmötet
innan seglardagen mejlas till ssf@ssf.se, senast den
25:e 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, klubbar och klassförbund.
Resa
SSF står för ombudens resa (med billigaste färdsätt)
för kostnader överstigande 500 kr.
Logi – Bokas av ombuden själva – NYTT!
För ombud som på grund av icke fungerande
kommunikationer inte kan hinna fram i tid på
lördagen, står SSF för logi fredag natt.
Du som är ombud/observatör bokar själv din logi
hos Scandic Crown
Bokas senast den 1 mars eller så länge det finns
rum kvar.
(Vi har reserverat ett antal rum fre o lö kväll)
Separat betalning på plats.
Gästen ringer till 031-7515100 och tar 1 för Bokning
och igen 1 för individuell bokning och uppger koden
SEG290319 vid bokningstillfället.
Logikostnaden tas sen med på din ansökan om
reseersättning.
Rabatterat pris i enkelrum 990 kr

Observatörer betalar sina kostnader själva
(faktureras efter Seglardagen) Konferenskostnad för
observatör 400 kr/pers.
Anmäl deltagandet via formulär på
http://www.svensksegling.se/svenskaseglarforbunde
t/Seglardagen2019/
Vi är tacksamma för att få anmälningarna så snart
som möjligt, helst före den 1 mars 2019

Varmt välkomna till Seglardagen!
Anders Selling
Ordförande

Reseinfo
För att värna om miljön ser vi gärna att så
många som möjligt åker tåg till Seglardagen.
Var ute i god till för billiga biljetter.
SJ Idrottsavtal:
www.sj.se/sv/vierbjuder/gruppresor/idrottsresan.html
Idrottspriser med BRA flyg
https://www.flygbra.se/kampanj/idrottspris/
För vägbeskrivning se länk på
https://www.scandichotels.com/crown
Om ni har utlägg för er resa finns blankett för
ansökan om reseersättning på
www.svensksegling.se/svenskaseglarforbun
det/Seglardagen2019/
Vid bilresa, försök att samåka. Både trevligt
och bra för miljön.

