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Norges Bondelag Notat  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 21.04.2017  14/01158-39 

Utarbeidet av    

Åse Berit Valle    
Til: Kopi: 
                  

  

Informasjon om reise og opphold i forbindelse med Norges Bondelags 

representantskapsmøte og årsmøte i Sarpsborg 2017. 

 

 

Møter 
Representantskapsmøte:  Tirsdag 13. juni   

    Møtestart: kl. 13.00 

 

Årsmøte:   Onsdag 14. juni og torsdag 15. juni 

    Møtestart: Onsdag 14. juni kl. 08.30 

    Møtet avsluttes torsdag 15. juni kl. 16.30. 

 

Årsmøtehotellet er Quality Hotel & Resort Sarpsborg. 

 

Påmelding 
Deltagerne på representantskapsmøte og årsmøte i Norges Bondelag vil motta en e-post for 

påmelding. Følg instruksjonene i e-posten angående påmelding og innkvartering.  

 

Påmeldingsfrist: mandag 15. mai 2017 

 

Eventuelle forfall fra medlemmer av representantskapet meldes til Norges Bondelag v/Gunn 

Mari Galleberg, tlf. 22 05 45 00/99 59 45 02, e-post: gunn.mari.galleberg@bondelaget.no 

 

Forfall fra fylkesvise årsmøteutsendinger meldes til fylkeskontoret så snart som mulig. 

 

Reisebestilling: 
Delegater og fylkesledere 

Vi oppfordrer delegatene og fylkeslederne til å bestille reisen selv eller gjennom sitt 

fylkeskontor. For å holde kostnadene nede, er det viktig at alle bestiller så tidlig som mulig. 

 

Det oppfordres til fellestransport der dette er mulig – ta kontakt med fylkeskontoret. 

 

Buss fra Gardermoen:  

Det vil bli satt opp buss fra Gardermoen på følgende tidspunkt (2 timers busstur): 

 

13.06.2017: 

Buss fra Gardermoen kl. 1000 

Buss fra Oslo kl. 1030 
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Buss fra Gardermoen kl. 1500 

Buss fra Oslo kl. 1530 

 

15.06.2017: 

Buss til Gardermoen kl. 1645 

Buss til Oslo kl. 1645 

 

Reiseutgifter fra Gardermoen vil kun bli refundert ved at det benyttes tog/buss til Sarpsborg. 

 

Gjester  

Inviterte gjester og deltagere fra samvirkeorganisasjonene må organisere og betale reisen selv. 

 

Organisasjonssjefer og andre ansatte 

Alle ansatte bestiller reisen selv. 

 

Innkvartering 

Årsmøtehotellet har ikke enkeltromskapasitet til alle. Vi har derfor reservert rom også på 

Scandic Hotel i Sarpsborg, som ligger 10 minutters kjøring fra årsmøtehotellet. Vi håper 

derfor noen kan dele rom. Gjennom å si ja til dobbeltrom, er du sikret å bo på årsmøtehotellet.  

 

All møtevirksomhet, Østfoldbuffè på tirsdagskvelden og årsmøtemiddag på onsdagen vil 

foregå på årsmøtehotellet. 

 

Østfoldbuffet for alle tirsdagskvelden 

Alle årsmøtedelegater og gjester til årsmøtet inviteres til Insperia Science Senter kl 18.00, 

som ligger 10 min gangavstand fra årsmøtehotellet. Med påfølgende Østfoldbuffet på 

årsmøtehotellet. 

 

Rundstykker vil bli servert på hotellet fra kl 17.00 på tirsdagen. 

 

Betaling 

Norges Bondelag dekker utgifter i forbindelse med årsmøtet for representanter, 

æresmedlemmer og ansatte. Fly- og togbilletter for representanter og ansatte vil bli dekket av 

Norges Bondelag/Bondelagets Servicekontor etter innsendt reiseregning. 

 

Vi ber alle representantene betale hotellet for overnatting og dagpakke, beløpet dekkes etter 

innsendt reiseregningen. Gjester og deltagere fra samvirkeorganisasjonene er selv ansvarlig 

for å betale alle kostnader knyttet til reise og opphold. 

 
 

 

 

Vel møtt til representantskap og årsmøte i Sarpsborg 2017! 
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Buss fra Oslo Bussterminal til Sarpsborg (Time-ekspressen) 

 

TIMEkspressen  

16:05 17:35 

 

TIMEkspressen  

16:15 17:30 

 

TIMEkspressen  

17:05 18:35 

 

TIMEkspressen  

18:05 19:35 

 

TIMEkspressen  

19:05 20:35 

TIMEkspressen                      20:05 21:35 

TIMEkspressen  22:05 23:35 

 

Tog fra Oslo S til Sarpsborg: 

Avgang:  Ankomst: 

1601    1725                            

1628                           1753 

1702                           1825 

1802                           1923 

1901   2026 

2001   2124 

2101   2223 

2201   2323 

2301   0023 

0101   0131 

 

 

  

 


