
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  –  PLUSGIRO 429 14 52-3 

c/o Stefan Karlsson, Förmansvägen 28 7tr, 151 47 Södertälje 

 

VECKOSLUTSTRÄFF MED 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  

6 maj - 8 maj 2016  

Strand Hotell, Villagatan 4, Borgholm 
http://www.strandborgholm.se/sv/ 

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 8 april 2016 under adress: 

SGS, c/o Anders Gezelius, Skatkullevägen 22, 430 82 DONSÖ 
 

PROGRAM 

Fredag 6 maj 

18.00 Enklare middag  

20.00 Egna bilder (Styrelsemöte) 

 

Lördag 7 maj  

07.00- Frukost 

08.30 -08.45 Välkommen till Strand Hotell och Borgholm  

08.45-09.15 Sudan - Presentation av ny SGS-resa   

Nils Billing, doktor i teologi och filosofi berättar. 

09.15-09.45 Kaffe 

09.45-10.30 Antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens i ett globalt perspektiv Cecilia 

Stålsby-Lundborg professor, Karolinska Institutet, Institutionen för 

folkhälsovetenskap  

10.45-11.15 Styrelsen informerar 

11.15-12.00 Årsmötesförhandlingar 

12.00 Lunch 

13.30-17.00 Utflykter i grupp (och kaffe) 

Kastellanen Jim Rudolfsson presenterar Borgholms slotts tusenåriga historia 

Skogvaktare Christina Erlandsson presenterar Slottskogen och Slottsalvaret 

19.00 Middag 

Senare Egna bilder  (Styrelsemöte) 
 

Söndag 8 maj 

07.00- Frukost 

08.30-09.15 SGS-resan till Bhutan  Gunilla Broberg 

09.30-10.15 Hönshjärna, magnetkompass och delat föräldraskap - en smygtitt på 

fåglarnas hemliga liv Magnus Ullman, Ornitolog, reseledare, fotograf och 

författare, bland annat till den i höstas utgivna Götalands bästa fågellokaler  

10.15-10.45 Kaffe 

10.45-11.30 SGS-resan till Palestina Bodil Einarsson 

11.45-12.45 Från shahen till Khomeini   

  Else Mellegård berättar om Iran där hon bott under många år  

12.45 Avslutande Lunch 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  –  PLUSGIRO 429 14 52-3 

c/o Stefan Karlsson, Förmansvägen 28 7tr, 151 47 Södertälje 

 

 

I PRISET INGÅR: 

 

I samtliga alternativ ingår i tillämpliga delar buffé fredag kväll, frukost, kaffe, lunch, kaffe och middag lördag 

samt frukost, kaffe och lunch söndag. I priset utan övernattning ingår alla måltider i programmet utom frukost. 

 

OBS! Ta med badkläder. Hotellet skriver så här:  

”Som gäst på hotellet kan du kostnadsfritt nyttja vår relaxavdelning med bubbelpool, träningsmöjligheter, bastu 

och 25- meters bassäng.” 

 

 

 

 

Alt. 1: Dubbelrum fredag – söndag 2.650 kr/person 

  

Alt. 2: Enkelrum fredag – söndag 

 

3.250 kr  

 

Alt. 3: 

 

Deltagande utan övernattning 

 

1.700 kr/person 

 

 

ANMÄLAN: 

Anmälan sker helst via SGS hemsida  

eller med bifogad anmälningsblankett. Anmälan skall vara klubbmästaren tillhanda senast 1 april 2016. 

Adress: SGS, Stefan Karlsson, Förmansvägen 28 7tr, 151 47 Södertälje 

 

BETALNING: 

 

Hela deltagaravgiften insätts på SGS postgirokonto 429 14 52-3 senast 11 april 2016. 

OBS! Medlemmar bosatta i Danmark och Norge betalar direkt på mötet. 
 

OBS! Regler för betalning/återbetalning enligt styrelsebeslut 21/5 2004: 

1. Vid avbokning senast fem dagar före träffen återbetalas hela avgiften förutom 200 kronor. 

2. Senare avbokning innebär att föreningen har rätt att tillgodogöra sig hela avgiften. 

3. Betalning som inte är kassören tillhanda före mötet debiteras en extra avgift om 100 kronor. 

Avbokning göras till klubbmästaren via e-post: stefan.travelbug@gmail.com eller telefon 0733-477724 

 

PRAKTISKA TIPS: 

Med allmänna kommunikationer kommer man enklast till Borgholm med tåg till Kalmar och därifrån 

med Kalmar länstrafik och buss som tar drygt en timma.. 

Till hotellet hör kostnadsfria parkeringsplatser. 

Andra praktiska frågor kring Hotell Strand kan ställas till receptionen, Tel: 0485-888 88 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  –  PLUSGIRO 429 14 52-3 

c/o Stefan Karlsson, Förmansvägen 28 7tr, 151 47 Södertälje 

 

 

ANMÄLNINGSBLANKETT 

 

OBS! Gör om möjligt anmälan via SGS hemsida! 
 
 

Jag/vi anmäler härmed följande person(er) till SGS vårmöte i Borgholm 2016. 

 

___________________________________________________________________________ 

Namn 1    Telefon 

___________________________________________________________________________ 

Namn 2    Telefon 

 

Anmälan avser följande alternativ: 

 

 Alternativ 1 Dubbelrum fredag – söndag    2.650 kr/person 
 

 Alternativ 2 Enkelrum fredag - söndag      3.250 kr 
 

 Alternativ 3 Deltagande utan övernattning 1.700 kr/person  

 

 

 

 Jag accepterar annat boende om mitt förstahandsval inte finns tillgängligt.  

 

 

 Jag/vi deltar för första gången i en veckoslutsträff med SGS 

 

Jag vill om möjligt dela rum med: ______________________________________________________________ 

OBS! Försäkra dig om att den du vill dela rum med också är anmäld! 

 

Särskilda önskemål om kost, t.ex. vegetariskt: ____________________________________________________ 

 

 Jag visar gärna bilder under programpunkten Egna bilder om: 

(Tag med dina bilder, vi har inte möjlighet att ta kontakt med dig före mötet.) 

 

 

 Jag har diabilder    

 Jag har digitala bilder 

 

OBS! För att kunna sammanställa ett så bra program som möjligt, också för Egna bilder, vill vi gärna att du 

talar om i anmälan om du har bilder med dig – och kom ihåg, max 30 minuter per visning! 

 


