INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA 2018
Tallinnbåten från Tallinn till Stockholm lördag 29/9
Till
Medlemmarna i Valgamaa-Jämtlands Län EF
Samt andra personer som varit engagerade i samarbetet 1991-2018

Lördag 29 september kl 17.30 hålls 2017 års årsstämma med Valgamaa-Jämtlands
Läns Ekonomiska förening på båten från Tallinn.
Styrelsen inbjuder föreningens medlemmar och andra som varit engagerade i
samarbete att delta på resan samt årsstämman.
Föreningen har tyvärr inte sådan god ekonomi att den kan bjuda på rese- och uppehällekostnader
men vi erbjuder alla från Jämtland att gratis åka med de bilar/bussar som vi tillhandahåller till och
från färjeterminalen i Värtahamnen.
Önskar man ta sig till Stockholm på annat sätt får det bekostas an den resande själv.
Till medlemmar som inte kan eller önskar delta på årsstämman
Önskar du/ni inte delta kan du lämna fullmakt till annan deltagare.
Preliminärt program för svenska resenärer som önskar åka båt
Fredag 28/9
0800
Bilar går från Östersund till Stockholm
1200
Lunch på egen bekostnad
1700
Båt från Värtahamnen
2000
Middag - smörgåsbord
Lördag 29/9
10.00
Fritt i Tallinn
1700
Avfärd tillbaka till Stockholm
1730
Årsmöte
2000
Gemensam Middag med medlemmarna från Valgamaa
Söndag 30/9
1000
Framme i Stockholm. Bil tillbaka till Jämtland
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Anmälan
Görs på bifogade blankett senast den 20 augusti till:

VALGAMAA - JÄMTLANDS LÄN EF
c/o Thomas Hägg
Thomévägen 4B
830 04 MÖRSIL eller
e-mail thomas@interjamt.se
Info tel/sms, 070-543 03 25
Pris
Kostnader för detta är inte uträknat ännu utan det kan man bara göra efter var och ens behov.
Kryssning inklusive hytt och lite annat går från ca 1 000,- Det beror på när vi kan boka mm. Det
är ju nästan alltid dagspriser och erbjudanden som gäller. För de dagar i september som vi
planerat finns inte speciellt erbjudande just nu. Gå gärna in på www.tallinksilja.com och se.
Jag återkommer med exakta priser när vi fått in anmälningar, men räkna med ca 1500/person för
hytt, middagar och frukost.

Välkommen till årsmötet i 2018

Thomas Hägg
Ordförande
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ANMÄLNINGSBLANKETT
Årsmötet den 29 september
Anmälan sänds till:

Valgamaa - Jämtlands län EF, C/o Thomas Hägg
Thomévägen 4B, 830 04 MÖRSIL

senast den 20 augusti 2018

e-mail thomas@interjamt.se, Tel 070-543 03 25
Namn

…………………………………………………………………

Ev Organisation/företag ………………………………………………………………….
Adress

………………………………………………………………….

Postadress

………………………………………………………………….

Telefon

………………………………………………………………….

Mobil

………………………………………………………………….

Fax

…………………………………………………………………..

E-mailadress

……………………………………………………………………

Enkel/dubbelhytt

……………………………………………………………………

Önskat resesätt till Sth

…………………………………………………………………….

Övrigt
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Fullmakt

Jag/vi ger …………………………………. Fullmakt att företräda oss vid
VJEF,s årsstämma den 29 september 2018
…………………………………….
Organisation/medlem

………………………………….
Firmatecknare
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