VECKOSLUTSTRÄFF MED
SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY
Motala
1 - 3 november 2019 Motala Stadshotell, Stora Torget 58, 591 58 Motala
http://stattmotala.se/ Telefon: 070-229 11 48

Fredag 1 november
18.00

19.30 ca

PROGRAM

Middag
Välkomna till Motala Statt.
Under middagen får vi en presentation av hotellet och dess långa historia av Marcus Kåtorp
Egna bilder (Styrelsemöte)

Lördag 2 november
07.30
08.30-09.30
09.30-10.00
10.00-10.45

Frukost
Styrelsen informerar. Presentation av föreningens verksamhet och planerade resor.
Kaffe
Möt de fantastiska människorna i Omodalen. KajsaKarin och Mikael Thorvaldsson berättar och
visar bilder från en av sina många resor till avlägsna hörn i världen.
11.00-11.45 Norges öar. Anders Källgård, berättar om sin senaste bok. Vårt grannlands öar är märkligt okända
– trots att de tillhör världens vackraste och ligger relativt nära Sverige.
12.00
Lunch
13.00
Guidad Stadsvandring i Motala och besök på Motala Motormuseum.
Vi får lära känna en spännande och intressant stad och ett museum som är så mycket mer
än vad namnet låter ana! Vi delar upp oss i grupper och hinner naturligtvis också dricka
kaffe.
19.00
Middag
Senare
Egna bilder

Söndag 3 november
07.30
08.30-09.15
09.30-10.15
10.15-10.45
10.45-11.30

Frukost
Vårt Brasilien. Anne Jung & Lars Holme Nielsen berättar och visar bilder.
Så reser du hållbart med flyg. Nils Paul, Näringspolitisk expert på Svenska Flygbranschen
Kaffe
Verner von Heidenstam; officiell och privat. Ett föredrag om nationalskalden och
Nobelpristagarens kända och okända sidor.
P-G Andersson, föreståndare Verner von Heidenstams Övralid.
11.45-12.30 Ta tåget – På spåret genom historien, samtiden och framtiden.
Per J Andersson, författare, redaktör och en av grundarna av Resetidningen Vagabond
12.30
Avslutande lunch

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY – BANKGIRO 223-7352

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

I PRISET INGÅR:
I samtliga alternativ ingår i tillämpliga delar middag 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.
Varför bara tre alternativ?
Efter diskussioner i styrelsen har vi beslutat att ta bort alternativet med deltagande enbart lördag – söndag.
Bakgrunden är att till de senaste mötena har mycket få valt det alternativet och att våra möjligheter att
förhandla oss till bra priser blir mycket bättre om vi har färre alternativ, vilket gör det enklare för både
hotellen och de som arbetar med arrangemangen. Vi vill poängtera att möjligheten alltid finns att välja
deltagande utan övernattning och sedan lösa övernattningen själv.

Alt. 1:

Dubbelrum fredag – söndag

2.900 kr/person

Alt. 2:

Enkelrum fredag - söndag

3.400 kr

Alt. 3:

Deltagande utan övernattning

1.500 kr/person

ANMÄLAN:
Anmälan sker i första hand via SGS hemsida
eller med bifogad anmälningsblankett. Anmälan skall vara klubbmästaren tillhanda senast 14 oktober 2019.
Adress: SGS, Stefan Karlsson, Förmansvägen 28 7tr, 151 47 Södertälje
BETALNING:
Hela deltagaravgiften insätts på SGS bankgiro 223-7352 senast 14Möt oktober 2019.
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 görs till klubbmästaren via e-post: stefan.travelbug@gmail.com eller telefon 0733-477724

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY – BANKGIRO 223-7352

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

ANMÄLNINGSBLANKETT
OBS! Gör om möjligt anmälan via SGS hemsida!
www.sgsresa.se
Jag/vi anmäler härmed följande person(er) till SGS höstmöte i Motala 2019.
___________________________________________________________________________
Namn 1
Telefon
___________________________________________________________________________
Namn 2
Telefon
Anmälan avser följande alternativ:

❑ Alternativ 1 Dubbelrum fredag – söndag

2.900 kr/person

❑ Alternativ 2 Enkelrum fredag - söndag

3.400 kr

❑ Alternativ 3 Deltagande utan övernattning

1.500 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!
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