Luftfartsverkets pensionärsförening
Arlanda-Bromma
Org.nr:80 2413-1685
Pg: 408345-7
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2012-01-17

Kallelse
till årsmöte den 14 – 15 mars 2012
Vi har bokat vårt årsmöte ombord på Birka Paradise. På kvällen dag 1, efter middagen,
tittar vi tillsammans på den video, Luftfartsverkets Kick Off på Arlanda, som spelades in
198?, i vilken några av våra chefer deltog. Det blir ett roligt återseende.
Årsmötet genomförs på förmiddagen dag 2.
Vi samlas vid Birka terminalen, Stadsgårdskajen kl 17.00. Färjan avgår kl 18.00.
Birka Paradise vill gärna ha reda på i förväg hur många fisk- eller kötträtter som skall
serveras. Det är därför bra om Du i Din anmälan meddelar vad Du vill äta. Birka vill också
ha de sex (6) första siffrorna i Ditt personnummer samt uppgift om svenskt eller utländsk
medborgarskap. Har Du ett Birka-kort är det bra om Du anger numret på detta.
Alternativa lösningar för att komma till/frånBirka Paradis- terminalen.
1. Ta dig till Birkaterminalen på egen hand, terminalen ligger på ca 300 meters
promenadavstånd från Slussens T-banestation.
2. LFV pensionärsförening har hyrt en buss som den 14 mars avgår från Märsta station
kl 15.30 och åter till Märsta station efter Birka Paradise ankomst. Avgift för bussresan t o r är 150:-/pers och betalas i samband med avgiften för resan med Birka
Paradise. De som önskar åka med denna buss anger detta vid anmälan om deltagande
vid årsmötet. Det är Ulla Holm som tar emot anmälningar på telefon 08-591 40282
eller mobil nr 070-608 7632.
3. Du kan också välja att åka med Birkas bussar men måste då själv boka plats på deras
bussar. Om de vill ha vårt bokningsnummer för resan uppge bokningsnummer
4065223, bokningskod EQFD. En resa t o r kostar 150:- från de flesta destinationer.
Vi har tagit fram en del avgångar men i övrigt se www.birka.se, anslutningsbussar.
Bussarna avgår från:
 Bålsta bussterminalen – linje 4
kl 14.35
 Norrtälje, busstationen – linje 10
kl 13.25
 Nyköping busstationen – linje 8
kl 14.05
 Hudiksvall, resecentrum – linje 1
kl 10.15
 Mora, järnvägsstationen – linje 3
kl 09.00 (taxi kan förekomma)
 Skutskär, Centralgatan – linje 2
kl 12.00
 Uppsala, Hjalmar Brantingsg, vid E4:an – linje 1
kl 14.10

Avgift för medlemmar:

350:- (dubbelhytt insides) icke medlemmar
500:- (enkelhytt insides)
500:- (dubbelhytt utsides)
700:- (enkelhytt utsides)
(OBS! Bussresan är ej inräknad i priset)

I priset ingår:

14 mars
15 mars

650:770:800:890:-

3 rätters middag (ej måltidsdryck), kaffe
frukost, fm kaffe och lunchbuffé inkl dryck

Fakturan till Birka skall vara betald senast den 13 februari varför det är viktigt att vi får Din
anmälan senast den 12 februari. Avgiften vill vi att Du sätter in på vårt plusgiroko 408345-7
senast den 12 februari.
Viktigt att veta

Eventuella ändringar i bokningen får ej ske direkt med Birka Cruises utan skall göras
till Barbro Gerdin.


Du måste göra en anmälan till Ulla, det räcker inte med att Du gör en inbetalning.



Glöm inte att skriva Ditt namn och att inbetalningen avser årsmötet.



Anmälan är bindande! Vid sjukdom måste vi ha ett läkarintyg.



I samband med att biljetterna delas ut i terminalen (övre plan, i anslutning till
rulltrappan) kommer också program, dagordning, verksamhetsberättelsen,
ekonomisk rapport och revisionsberättelsen att delas ut.



OBS! Var uppmärksam på Din plånbok inne i terminalen. År 2009 blev två av våra
medlemmar bestulna.

Välkomna till årsmötet!

Hälsningar
Styrelsen

Vi arbetade för dagens flyg

