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Kursinbjudan
KURS 19603
Studieresa - Umeå för boknings- och administrativ personal
Inbjudan till studieresa med konferens för bokningspersonal samt övriga inom Kultur & Fritid
med liknande arbetsuppgifter. Vi gör ett antal studiebesök på olika anläggningar och vi
kommer även att ha erfarenhetsutbyte med våra kollegor i Umeå samt internt inom
gruppen. Fokus är boknings- och föreningsbidragsfrågor.
Datum
Plats
Avresa
Hemresa
Kostnad
Boende

14-16 maj
Umeå
Arlanda den 14 maj kl. 08.30
Avresa från Umeå den 16 maj kl. 12.50
5 500 kr per person.
Comfort hotell Umeå City

Vi kommer i år att besöka våra kollegor i Umeå – årets idrottsstad 2018 – och få höra vad
som händer inom Kultur & Fritid. Det blir ett fylligt program med studiebesök på ett antal
anläggningar, bland annat IKSU sportcenter, information om APN samt även något kulturellt
ska vi hinna med.
Som vanligt har vi egen tid för erfarenhetsutbyte inom gruppen. Vi vill att ni redan nu
funderar över aktuella frågor som ni vill diskutera.
För att resan ska vara givande för alla parter har vi begränsat antalet deltagare till 30
personer. Vi ser därför att respektive kommun inte anmäler mer än två deltagare.
Det är ”först till kvarn” som gäller och vi prioriterar antalet deltagande kommuner. Om
någon kommun önskar ha med en tredje deltagare så är det möjligt i mån av plats.
Detaljerat program kommer att skickas ut separat till alla deltagare innan avresa.
Information – Ej anmälan
lars.bjorketun@upplands-bro.se
annica.dahlborn@jarfalla.se
Adress:
fskf c/o Torbjörn Neiman
Kulturförvaltningen SLL
Box 38204
100 64 STOCKHOLM

08-581 69087.
08-580 28198
Organisationsnummer:
812000-2855

www.fskf.nu
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Anmälan är bindande och sker via länken www.fskf.nu/kursanmalan?19603
OBS I anmälan ska framgå ert fullständiga namn (kika i passet) för att vi ska kunna boka
flyget.
Sista anmälningsdag är den 15 mars.
Kontrollera att rätt kursnummer är ifyllt, 19603
Meddela också vid anmälan om ni önskar kött, fisk eller vegetariskt och om ni har någon
form av allergi.
Från i år är rutinen att förskottsbetalning gäller av deltagaravgiften.
Välkommen med din anmälan!
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