
INBJUDAN TILL ÅRETS AVELSKONFERENS 

                                                    
VAR: HOTEL NORRA VÄTTERN i Askersund 

NÄR: Lördagen den 12 november och söndagen den 13 november 2022. Samling på 

lördagen klockan 9.30 med kaffe. Konferensen börjar klockan 10.00. 

PROGRAM: Vi diskuterar bland annat motioner från fullmäktigemöten 2021 och 2022. 

Framtiden i och för föreningen, betäckningsstatistik och annan statistik. Rasen 

behöver fler födda föl för att överleva, hur löser vi detta? Hur firar vi att FNH fyller 

100 år 2024?  

KOST: Lördag - välkomstkaffe med smörgås, lunch, eftermiddagskaffe med kaka och 

middag. Vatten eller lättöl ingår till middagen. Vin eller öl tillkommer och betalas 

på plats med kort, Swish eller kontanter. 

 Söndag - lunch, eftermiddagskaffe med kaka.  

 Total kostnad för kost, lördag och söndag: 812 kronor. Obs! Kostnaden för mat 

gäller hela helgen.  

BOENDE: Enkelrum   PRIS: Per natt 945: - 

 Dubbelrum med två separata sängar PRIS: Per natt för 2 pers. 1195: -  

 Priser för rummen är inklusive moms och frukost på söndagen. 

 Om boende önskas natten mellan fredag och lördag tillkommer kostnad för detta. 

Vänligen notera att egen bokning och betalning ska göras till hotellet.   

 Kostnad för en person i enkelrum – 945: - + 812: - = 1757: - 

 Kostnad för en person i dubbelrum – 598: - + 812: - = 1410: -          

ANMÄLAN: Varje distrikt har fyra platser. I mån av plats kan ytterligare platser bokas av 

distrikten till en ”reservlista”. Vänligen meddela detta samt eventuella önskemål 

om specialkost vid bokningen.  

Anmälan genom distrikten om deltagande samt kost och logi ska göras till 

sekreterare@nordsvensken.org senast 2022-10-12. Deltagarförteckning skickas till 

de anmälda för att underlätta eventuell samåkning.  

Betalning senast 2022-10-31 av kost och logi ska ske till pg 2 12 21 - 7 eller med 

Swish till 123 362 92 43 

Först till kvarn gäller då antalet sängplatser är något begränsat, för att bokningen 

ska kvarstå gäller att betalning har erlagts inom utsatt tid.  

 

NI ÄR ALLA VARMT VÄLKOMNA 
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