Årsmøte 2012
VELKOMMEN!
Innkvartering
Det er bestilt overnatting for deg i følge
din påmelding på Radisson Blu
Lillehammer Hotel, Lillehammer,
tlf: 61 28 60 00, faks: 61 28 60 22. Styret,
fylkesledere, organisasjonssjefer og gjester
bor på enkeltrom. Fylkesutsendingene blir
innkvartert på dobbeltrom dersom vi ikke
har fått beskjed om at de må ha enkeltrom.
Ta kontakt med Norges Bondelag,
tlf: 22 05 45 00 dersom noe skulle være
uklart, eller om det oppstår endringer.
Innsjekking kan skje når som helst, men
alle rom vil ikke være tilgjengelig fra
morgenen av.
Deltagerne gjør selv opp for overnatting
inkludert frokost og dagpakke på hotellet
før avreise. Utsendingenes utgifter
refunderes mot reiseregninger, vedlagt
kvitteringer.

Pris og betaling
Pris pr person pr natt inkl. frokost er kr
770,- for enkeltrom og kr 560,- for
dobbeltrom. I tillegg kommer dagpakke på
kr 385,-. For utsendinger dekkes middagen
av Norges Bondelag, ledsagere får tilsendt
en giro på kr 600,- pr døgn på det
resterende.
Det vil bli sendt regning på dagpakker og
på overnatting som ikke blir benyttet.

Reise og reiseregninger
Det oppfordres til å bestille reisen på
Internett. Norges Bondelag dekker
reiseutgiftene for utsendingene.

Det er ikke satt opp noe fellestransport fra
Oslo Lufthavn, Gardermoen til
Lillehammer. Det går ofte tog og hotellet
ligger i gangavstand fra togstasjonen.
Det vil bli satt opp buss fra hotellet den
14.6 kl 17.15 til Oslo Lufthavn,
Gardermoen. Bussen bruker ca 2 timer.

Årsmøtesekretariat
Årsmøtesekretariat blir opprettet på
hotellet. Årsmøtesekretariatet gir
informasjon om program, måltider, m.m.
Det blir satt opp direkte telefonlinje til
årsmøtesekretariatet tlf. 61 28 61 81

Registrering
Alle årsmøteutsendinger skal registreres
før årsmøtet begynner. Dette skjer ved
bord utenfor årsmøtesalen fra kl. 08.00 og
fram til møtestart kl 09.00. Det er viktig at
alle registrerer seg så fort de har mulighet!

Årsmøtemiddag
Onsdag den 13. juni blir det
årsmøtemiddag og dans på hotellet. Vi
legger ikke opp til bunad denne kvelden,
kun pent antrekk.
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