Information kring Familjeträffen 2018 på Strömstad Spa 16-18 november
Hjärtligt välkomna till Familjeträffen 2018. Här har vi sammanställt en del information som
kan vara bra att ha koll på inför träffen samt tillhörande program.
Transporter
Buss avgår från First Hotel G som ligger precis vid Göteborgs Centralstation (Nils
Ericsonplatsen 4). Första bussen avgår kl 10.00 den 16 november. Du som anmält dig till
introduktionsmöte med advokatfirman Wikner och också tackat ja till transfer åker med
denna bussen. Behöver du kontakta våra bussvolontärer är det Susanne Sjöholm, 0704-42
74 75 eller Lars Davidsson, 0733-50 63 57 du ringer vid ev förseningar eller avbokningar.
Nästa buss avgår kl 12.15 den 16 november. Du som tackat nej till introduktionsmöte med
advokatfirman Wikner men tackat ja till transfer åker med denna bussen. Behöver du
kontakta våra bussvolontärer är det Lena Lundberg, 0707-27 32 59 eller Mia Ahlin, 0733-80
18 81 du ringer vid ev förseningar eller avbokningar.
Program
Vi erbjuder samtliga medlemmar att vara med på de större föreläsningarna i stora salen.
Några aktiviteter är enbart för Huvudmedlemmar pga begränsat antal platser. Det gäller
fysiska aktiviteten samt gruppdiskussioner under lördagen. Se vidare i program nedan.
Måltider
För er som är anmälda till introduktionsmöte med Advokatfirman Wikner får serverat
lunchbuffé vid ankomst. All mat som serveras på Strömstad Spa kommer vara i form av
buffé. Anmälda allergier har vidarebefordrats till hotellet och det kommer finnas alternativ
till alla.
Advokatsamtal
För er som bokat enskilda samtal med Advokatfirman Wikner kommer det finnas ett schema
för detta i foajén på hotellet där vi anger tid och plats för detta.
Mentifrågor
Vi kommer under helgen att använda ett verktyg som heter Menti för att fånga upp
frågeställningar till gruppdiskussionerna under lördagen. Mail kommer att skickas ut till
Huvudmedlemmarna och förklaring hur ni går tillväga där.
Resa med egen bil:
Sväng av E6 vid avfart 112 (Blomsholmsmotet). Kör väg 176 mot Strömstad. Vid rondellen ta
första avfarten in på Ringvägen. Vid korsning Ringvägen – Kebalvägen sväng vänster. Kör
Kebalvägen ca. 2 km. P-plats på hotellet kostar 95 kr/dygn.
Återbud och avbokningar
Avbokning är möjlig t om 9 november. Utebliven närvaro kommer att debiteras med 500
kr/person för dig som deltar kostnadsfritt.
Kontakt
Annika@konsulthjartat.se tel 0733-76 65 15
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Program
fredag 16 november
Advokatfirman Wikner träffar nya medlemmar
Incheckning från kl 15, fika
Styrelsen hälsar alla välkomna
Information av Advokatfirman Wikner (invaliditetsersättning)
Middag
Kvällsaktivitet
lördag 17 november
Frukost
Fysisk och mental aktivitet med Igor Ardoris (Huvudmedlemmar)
Möten lokala föreningar
Igor Ardoris ”Vägar till styrka”
Lunch
Alexander Lind informerar om den senaste forskningen
Fika
Diskussionsgrupper med färdiga frågor - redovisning av svar i Menti
(Huvudmedlemmar)
Redovisning av svar från diskussionsgrupperna
Middag
Kvällsaktivitet
söndag 18 november
Frukost
Igor Ardoris ”Vägar till styrka del 2 inkl Mentifrågor"
Portionen under 10:an med Hanna Olvenmark
Framtidsvisioner
Avslutning och lunch för de som anmält

Kontakt
Annika@konsulthjartat.se tel 0733-76 65 15

