Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige

Kallelse/inbjudan till riksstämman 2018
Regionalföreningar och medlemmar kallas respektive inbjuds till riksstämman 2018.
Riksstämman arrangeras tillsammans med Bohusläns Ornitologiska Förening (BohOF).
Regionalföreningarna utser ombud som representanter för respektive förening. Enskilda
medlemmar är också välkomna att delta på riksstämman men utan rösträtt. Anmälan ska göras
via webben, se nedan. OBS! Sista anmälningsdag är 28 februari!
När:

Riksstämman hålls 14–15 april. Fredag 13 april anordnas ett seminarium se
nedan.

Var:

Riksstämman genomförs på Bohus Malmöns pensionat ( www.bohusmalmon.se ) på Bohus Malmön. Där sker inkvartering främst i tvåbäddsrum,
vandrarhem eller stugor. Att bo i stuga kräver minst 4 boende samt minst två
nätter. Tillgången på enkelrum är starkt begränsad.

Resa:

Du kan åka tåg till Uddevalla och därefter buss 860 till Amborsröd vilket vi
starkt rekommenderar. Det är färja över till Bohus Malmön som går två gånger
i timmen. Vi ordnar med transport från Amborsröd (ca 5 km) för dem som
behöver. I anmälan anger du när du kommer till Amborsröd. Där anger du
också när du planerar att åka hem, för att kunna få ihop logistiken när alla vill
hem igen. Transportansvariga är Bo Lindström 070-757 66 28 och Stefan
Malm 073-800 86 07.

Motioner:

Motioner ska vara inlämnande senast 14 februari. De skickas till
dennis.kraft@birdlife.se . Motion till ordinarie riksstämma får lämnas av
regionalförening eller av minst fem medlemmar gemensamt. Styrelsen ska yttra
sig över motionen till stämman. OBS! Det är viktigt att hålla tiden för att
styrelsen ska hinna behandla motionen.

Seminariet:

Fredag den 13 april mellan 10.00 och 16.30 har vi som traditionen bjuder ett
seminarium som 2018 handlar om Medborgarforskning i fågelövervakningens,
fågelskyddets och fågelforskningens tjänst.
Programmet kommer inom kort att finnas på hemsidan www.birdlife.se och
skickas då också till regionalföreningarna.

Kvällsprogram: Efter middagarna på fredag och lördag blir det ett par korta
föredragningar/bildvisningar som BohOF arrangerar. Det blir ett om
fågelfaunan i Bohuslän och ett om toppskarvar. Under helgen arrangeras ett
lotteri med fina priser. Lotterna kommer att kosta 20 kronor styck, som
betalas kontant eller så finns swishmöjlighet också.
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Riksstämman:

Riksstämman inleds lördag 14 april 08.30 och avslutas till lunch söndag 15
april. Sedvanliga stämmoförhandlingar inklusive val till styrelsen,
årsredovisning, budget och verksamhetsplan behandlas, liksom motioner.
Särskilda uppdrag från förra riksstämman kommer också att rapporteras. Det
finns möjlighet att föreslå ärenden och frågor som kan tas upp på stämman.
Dessa skickas till dennis.kraft@birdlife.se

Exkursioner:

BohOF erbjuder exkursioner under lördag och söndag morgon till
Ramsvikslandet och Bohus Malmön.

Anmälan:

Du går in på www.birdlife.se/anmalan/ och anmäler dig. Följ bara
instruktionerna. Där anger du också hur och när du kommer. Vidaretransport
från buss 860 vid Amborsröd kommer att ordnas. Senast 28 februari vill vi ha
din anmälan. Om du har några praktiska frågor kring riksstämman vänder du
dig till Sussie Carlström sussie@nyttodata.se mobil nr 073-690 41 60.

Välkommen till riksstämman 2018!
Dennis Kraft
ordförande SOF-BirdLife Sverige

Stefan Malm
ordförande BohOF

Priser (lättdryck ingår – alkoholhaltig dryck
betalar var och en)

Helpension
Från torsdag kväll till
söndag lunch
Från fredag morgon till
söndag lunch
Från lördag morgon till
söndag lunch
Dagspris, medlemmar i
SOF-BirdLife Sverige
och regionalföreningar
Fredag, seminarium
inklusive lunch och fika
Lördag inklusive lunch
och fika
Söndag inklusive lunch
och fika
Externa deltagare fredag
seminarium inklusive
lunch och fika

Pensionat
D-rum
2 650 kr

Allt boende inkluderar frukost, lakan och
städning. Stuga endast minst två nätter.

E-rum
3 000 kr

Stuga
D-rum
2 550

E-rum
3 000

Vandrarhem
D-rum
E-rum
2 025
2 325

2 100 kr

2 400 kr

2 100

2 375

1750

1950

1 250 kr

1 400 kr

-

-

1050

1200

Middag
ingår

Middag
ingår ej

450 kr

200 kr

450 kr

250kr
150 kr

700 kr

500 kr
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