Praktisk information
Arbetsstämman är förlagd till Conventum (ingång
Fabriksgatan) i Örebro den 12-15 oktober 2017.
Bifogar översiktsprogram.
Anmäl dig via vårt webbaserade konferenssystem,
gå in på moderaterna.se/arbetsstamma2017. Observera att anmälan för observatör skall signeras
digitalt av respektive förbund innan de kommer till
riksorganisationen.
Torsdagen den 12 oktober, från kl 21:00 efter dele
gationsmiddagarna, träffas vi för mingel på Frimis
i centrala Örebro. I entrébiljetten (120 kr) ingår ett
glas vin/öl/alkoholfritt med tilltugg. Ytterligare betalas på plats.
Stämmomiddagen hålls på Conventum lördagen den 14 oktober kl 19:30. I priset ingår välkomstdrink, middag, öl/vin, kaffe och underhållning.
Hotellrum finns bokade för vår räkning på ett antal
hotell i centrala Örebro. Ange önskemål om hotellalternativ vid anmälan. Vi kan bli tvingade att hänvisa
till annat hotell än det önskade. Delegationerna
kommer dock företrädesvis att förläggas på samma
hotell så långt det är möjligt.
Bekräftelse på din anmälan, med uppgift om hotell
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och måltider utsändes cirka en vecka före stämman till den e-postadress du angivit. Kom ihåg
att ta med dig din bekräftelse (med QR-koden) till
stämman, den är din inträdesbiljett! Måltidsbiljetter,
namnbricka med mera kommer att delas ut vid incheckningen på Conventum.
Kostnader för beställda måltidsbiljetter samt hotell
rum faktureras respektive förbund i efterhand.
Stämmans handlingar kommer att läggas upp som
pdf på hemsidan, tryckt bok kan beställas vid
anmälan. Pris: 250 kronor.
Din anmälan ska vara registrerad för godkännande av ditt förbund så snart som möjligt (dock
senast 22 september). Därefter kommer de riks
organisationen tillhanda.
Avbokningsregler: Observatör som avbokas utan
ersättare från och med 5/10 2017 kommer att debiteras full kostnad. Obs! Alla ändringar som görs i
bokningen efter den 5/10 2017 debiteras en administrationsavgift på 350 kronor.
Har du ytterligare frågor går det bra att ringa eller
maila till Susanne Pettersson, 08-676 81 18,
e-post: sus@moderaterna.se

