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Påminnelse om höstmöte
JHRF höstmöte 2017-10-21—22 äger rum
i Direktionsvåningen i Hotell Fängelset i
Västervik, Fängelsetorget 1. Programmet
börjar med lunch på Hotell Fängelset kl
12:10, fortsätter med möten och middag
m m lördag kväll, fortsätter med seminarier och lunch på söndag följt av avslutande mötestid – senast kl 16:00 är möteshelgen slut. Möjlighet till rälsbussutflykt lördag fm. För tider, se kallelsen. Deltagande
kostar inget, men vi erbjuder enkelrum för
600,-. Dubbelrum går att ordna. Korrigerat
sedan inbjudan: OBS! att deltagarna ska
betala och boka och sina rum själva på tfn
076-136 89 66 eller mejl
info@hotellfangelset.se – uppge att bokningen avser JHRF-mötet. Anmälningstiden går ut 2017-10-07, så skynda att boka
enligt ovan och anmäl er till
anders.svensson@jhrf.se – detta vill vi ha
med i anmälan:
• deltagare (samtligas namn och förening),
• eventuella önskemål om rumskamrat
• eventuella tillval, allergier eller specialkost
• deltagande endast delar av arrangemangen
• i så fall ungefärlig ankomst och avgång
• deltagande i utflykt lördag förmiddag

Förhandsinformation om säkerhetsseminarium
OBServera att deltagande i säkerhetsseminariet är obligatoriskt för att också få
delta i ansvarsförsäkringen!

JHRF säkerhetsseminarium avses liksom
föregående år äga rum 2017-11-11—12
på Hotell Stinsen, Stortorget 3, Hallsberg.
Programmet börjar med möjlighet till fika
från kl 10:30 varpå seminariet startar kl
11. Vi återkommer med kallelse med
övriga tider. Deltagandet kostar 800,- och
inkluderar mat, möteslokal och boende.
Anmälan senast 2017-11-03 till
anders.svensson@jhrf.se – detta vill vi ha
med i anmälan:
• deltagare (samtligas namn och förening samt gärna mejladress),
• eventuella önskemål om rumskamrat
• eventuella tillval, allergier eller specialkost
• deltagande endast delar av arrangemangen
• i så fall ungefärlig ankomst och avgång
Detta år fyller JHRF 40 år och tanken är att
kombinera säkerhetsseminariet med några jubileumsinslag lördag kväll fr ca 16:00
– lördag kväll är ”jubileumsafton” eftersom förbundet bildades 1977-11-12 på
Kalmar Slott, men den har valts såsom mer
praktisk. Vi återkommer om jubileumsprogrammet, men det planeras både inslag
kring JHRF-historien och mer framåtblickande aktiviteter samt en jubileumsmiddag. Vi återkommer!
För att underlätta er planering är det tänkt
att detta seminarium alltid ska äga rum
två veckor innan Hjulmarknaden, så reservera redan nu datumen 2018-11-10—11!
Anders Svensson, Sekreterare

