Inbjudan
till Riksstämma i Sollefteå
Välkommen till två händelserika dagar där Hantverkarnas traditionella
Riksmöte står i fokus. Ni får dessutom ta del av vad Sollefteå Kommun
kan erbjuda samt möjlighet till trevlig samvaro och nätverkande med
hantverkskollegor.
Vi kommer att besöka det framgångsrika företaget Sollefteå Slipservice
som betjänar stora delar av den svenska sågverksindustrin med underhåll
av klingor och stål. Företaget tillgodoser även mindre kunders och
enskilda personers behov av klingvård samt servar den grafiska industrin
med underhåll av skärstål.
Vidare får vi uppleva hällristningar vid Nämforsen i en unik miljö, där
forsen och älven tillsammans med de branta niporna skapar en alldeles
särskild upplevelse. Nämforsen vid Näsåker är en av de största enskilda
hällristningsplatserna i norra Europa! Här finns omkring 2600
hällristningar bevarade, de äldsta antas vara 6000 år gamla.

Datum:
Plats:
Anmälan och kostnad:

5-7 maj 2017
Hallstaberget Sollefteå
Se bifogad blankett.

Sista anmälningsdatum och sista datum för bokning av hotell är
7 april 2017. Anmälan är bindande.
Meddela eventuella allergier eller speciella önskemål om mat i anmälan.

Varmt välkommen!
Önskar Sollefteå Hantverksförening

Program
Hantverkarnas riksstämma 5-7 maj 2017
Fredagen den 5 maj
09:00-10:00

Inledning av ordförande Pär Oremo från Sollefteå
Hantverksförening samt presentation av Sollefteås
kommunalråd Elisabeth Lassen.

10:00 – 12.30

Buss avgår från Hallstaberget mot Sollefteå Slipservice för
studiebesök samt lunch.

12.30 – 16.30

Resa mot Näsåker och Nämforsen med besök på
Hällristningsmuséet. Innan hemfärden tar vi ett fikastopp vid
den vackra älven.

19:00

Samling i hotellobbyn för mingel inför middag och dans.

Program
Hantverkarnas riksstämma 5-7 maj 2017

Lördag 6 maj

09:30- ca 12:00

Samling i lobbyn inför skidskyttet som startar kl. 10:00. Passa
på att prova hur det är att skjuta på riktiga skidskyttemål med
duktiga instruktörer. Naturligtvis existerar straffrundorna så väl
sommar som vintertid (min 10 deltagare).

12:30

Lunch i hotellrestaurangen

14:30 – 16.00

Riksmöte - fika serveras
För den som inte deltar på mötet finns möjlighet att nyttja den
fina Spa- och relaxanläggningen. Alternativt använda tiden till
en promenad i de vackra omgivingarna. Fika kommer att
finnas tillgängligt.

19:00

Showbuffé serveras i hotellrestaurangen

21:00

Show - “Småstadsliv”

Anmälan till riksstämma 2017 i Sollefteå 5-7 maj
Välkomna till Sollefteå, vi har reserverat rum till er på Hallstaberget. Bokning och betalning av
boende gör ni själva direkt till hotellet. Ange bokningskod 050481. Senast den 7 april.
Tel: 073-802 55 51 eller e-post: ulrika@hallstaberget.se
För mer info om hotellet: www.hallstaberget.se
Enkelrum: 795 kr/natt inklusive frukost
Dubbelrum: 995 kr/natt inklusive frukost
Förhandsbokning av spa- behandlingar kan göras via:
http://www.hallstaberget.se/hotell/spabehandlingar.html

Förening:
Namn:
Namn:
Adress:
Postnummer:

Postort:

Telefon:

e-post:

Övriga upplysningar t.ex. kost, allergier osv.

Aktivitet

Pris/ st.

Antal deltagare

Totalt kr

Fredag 5 maj
Bussresa med studiebesök

260 Kr

After Work Buffe

149 Kr

Lördag 6 maj
Skidskytte

295 Kr

Lunch

125 Kr

Riksmötet
Buffémiddag med show

0 Kr
595 Kr

Denna anmälan är bindande och skall vara oss tillhanda senast den 7 april.
Anmälan skickas till:
Sollefteå Hantverksförening/Anita Oremo
Västerstrinne 217
881 92 Sollefteå
Alternativt mejlas till:
anita@slipservice.com

Vid frågor kontakta:
Anita Oremo tfn: 070-69 281 40 alt.
Pär Oremo tfn: 070-692 81 03

Betalning sker på Plusgiro Bg 5499-5162 senast den 7 april.

