INBJUDAN
Svenska Flygsportförbundet inbjuder alla våra medlemmar till en trevlig
lördag i Linköping den 26 mars 2011. Vi börjar dagen med årsstämman på
Quality Hotel Ekoxen och avslutar med visning och en trevlig middag bland
flygplanen på Flygvapenmuseum.
Anmälan görs genom att skicka in denna blankett till FSF samt betala 239 kr
för middagen (kostnad för dryck tillkommer på plats) till bankgiro 57500100. Kostnaden för visningen bjuder FSF på. Blankett och betalning ska vara
FSF tillhanda senast söndagen den 20 februari 2011. Efteranmälningar tas in
i mån av plats.
Bokningen är inte gällande förrän anmälan är gjord samt inbetalning
inkommit till FSF:s konto och tänk på att tydligt skriva vem ni är i
meddelanderutan så vi kan para ihop er med er anmälan.
Representanter för modellflygföreningar bokar direkt till SMFF.
Vägbeskrivning och annan info finns bifogat.

Namn: …………………………………………

Klubb: ………………………………………

Mobil: ………………………………………….

E-post: …………………………………………..

Om ni är allergiker eller vegetarianer meddela det här……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Anmälningsblanketten och betalning ska vara FSF tillhanda senast söndagen den 20 februari 2011
Det går bra att skicka anmälan via post, fax eller e-post.

Svenska Flygsportförbundet, Box 750, 521 22 Falköping Telefon: 0515-371 55 Fax: 0515-371 58 e-post: info@flygsport.se

Falköping den 4 februari 2011

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2011
Nedan finner ni vägbeskrivning till Quality Hotel Ekoxen i Linköping där årsstämman kommer
att hållas lördagen den 26 mars kl. 13:00.
Vägbeskrivning:
Quality Hotel Ekoxen (www.ekoxen.se)
Klostergatan 68
582 23 Linköping
MED BIL
E4 Norrifrån: Ta av från E4 på den Östra avfarten (den första) och kör in mot centrum. Vägen
går under en bro, ta därefter vänster i rondellen som följer. Kör 150 m och sväng höger över
Drottningbron. Vid tredje trafikljuset (korsning där McDonalds ligger) tag vänster. Se skylt på
höger sida efter ca 200 m. Hotellet ligger på höger sida.
E4 Söderifrån: Ta av den första avfarten från E4, Linköping Västra. Kör in mot centrum på
Malmslättsvägen, den heter längre fram Drottninggatan, sväng höger vid McDonalds på S:t
Larsgatan, därefter höger efter ca 200 m, se skylt.
E4 Norra avfarten: om man missat någon av ovanstående avfarter går även denna bra. Kör
in mot centrum Y-ring, ta vänster vid Bergsrondellen. Passera järnvägsstationen, håll höger
Hamngatan. Sväng höger in på Drottninggatan, ta sedan vänster vid McDonalds - hotellet
ligger 200m längre fram, på höger sida.
MED FLYG
Taxiresa tar ca 5 min från flygplatsen.
MED TÅG
Från Resecentrum: Gå järnvägsallén rakt upp till korsande Klostergatan. Tag vänster och följ
Klostergatan i ca 15 min, till Klostergatan 68.
För upplysning om lokaltrafik - ring Kundservice 0771-21 10 10 eller besök Östgötatrafikens
hemsida www.ostgotatrafiken.se

Svenska Flygsportförbundet, Box 750, 521 22 Falköping Telefon: 0515-371 55 Fax: 0515-371 58
Organisationsnummer: 802014-7164

Information om helgens aktiviteter
På kvällen efter årsstämman den 26 mars bjuder FSF in till en mingelkväll.
Flygsportförbundet bjuder på en öl eller ett glas vin och snacks. Efter minglet transporteras
vi tillsammans med vår inhyrda buss till Flygvapenmuseum där vi fåren guidad rundvisning
innan middagen.
Den guidade rundvisningen börjar kl. 19:00 och den gemensamma middagen kommer att
dukas upp mitt bland de historiska flygplanen och serveras kl. 20:00. Kostnaden för
middagen är 239 kr (dricka tillkommer). Deltar man på middagen så bjuder FSF på visningen.
Beställning av middag och visning görs genom att sända in den bifogade
anmälningsblanketten samt genom inbetalning till FSF:s bankgiro. (Se bifogad inbjudan).
Representanter för modellflygföreningar bokar direkt till SMFF.
För er som tänkt övernatta på hotellet finns möjlighet att bo till reducerat pris. Bokning sker
direkt till hotellet på tfn 013-25 26 61, uppge att ni ska ha idrottsrabatterat pris.
Pga. begränsad tillgång till rum bör bokning ske snarast.
Kostnad, (inklusive idrottsrabatt), för enkelrum 594 kr och för dubbelrum 794 kr inkl. frukost.
Lunch finns i någon av de närliggande restaurangerna eller går att förbeställa på hotellet.

Varmt välkomna!

FULLMAKT
Förening

Ombud

Förening äger rätt att representeras av lika många ombud som man har röster.

Ort och datum
……………………………………………….
Ordförande

Endast förening som uppfyllt stadgekraven har rösträtt. Detta innebär att årsrapporten samt
årsavgiften skall vara FSF tillhanda senast den 31 december 2010. Föreningar som uppfyller
dessa krav har antalet röster noterade på av FSF styrelse fastställd röstlängd. Förening som
saknar röst och gör anspråk på att ha uppfyllt kraven kan meddela detta till FSF kansli med
underlag, kvitto etc., för korrigering. Detta bör ske i god tid innan mötet. Fullmakten
medtages till stämman.

