
Anmälningsformulär

Välkommen till Hemslöjdens stämmodagar 2017! Årets förbundsstämma 

hålls i Stockholm. Programmet börjar på fredag förmiddag och pågår hela 

dagen. Fredagskvällen avslutas med festmiddag. Under lördagen hålls 

stämmor för riksförbundet, Sätergläntan och Sätergläntans vänner.

Priser
Om du vill delta både på fredag och lördag är priset 1600 kr och inklusive 

alla måltider och fika (lunch på lördagen ingår ej). Om du endast vill delta 

under fredagens program, samt stämman är priset 1200 kr, endast fest

middag kostar 550 kr. Samtliga priser inklusive moms.

Lördagens stämmor är gratis, fika på förmiddagen (lunch ingår ej). Flera 

trevliga lunchställen finns i närheten och Nordiska Museet har servering. 

Mina uppgifter

Namn: .................................................................................................................................................................................................................

Län/Förening: ...........................................................................................................................................................................................

Befattning i föreningen:.............................................................................................................................................................

Utdelningsadress: ..............................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................................

Tel dagtid: .....................................................................................................................................................................................................

E post: ................................................................................................................................................................................................................

Vald till ombud med rösträtt vid SHRs riksstämma: ...................................................................... 

Vald till ombud med rösträtt vid Sätergläntan 

institutet för slöjd och hantverks stämma: .....................................................................................................

Obs! Endast ett ombud per andelsägare för Sätergläntan.

Fakturamottagare (namn och adress) om annan än ovan:

Namn: .................................................................................................................................................................................................................

Utdelningsadress: ..............................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................

HEMSLÖJDENS STÄMMODAGAR



Jag deltar på följande sätt, sätt kryss i respektive ruta

Jag deltar under hela fredagens och lördagens samtliga  
program punkter till en kostnad av 1600 kr inklusive moms,  
alla måltider och fika ingår (ej lördagens lunch).

Jag deltar enbart under fredagens festmiddag samt lördagens  
stämmor till en kostnad av 550 kr inklusive moms.

Jag deltar enbart under fredagens dagsprogram samt lördagens 
 stämmor till en kostnad av 1200 kr inklusive moms. 

Jag deltar endast under lördagens stämmor.

Mat

Jag äter gärna den vegetariska lunchen fredagen den 19 maj

Allergier som vi behöver ta hänsyn till:  ....................................................................................................................

Jag deltar gärna på festmiddagen den 19 maj

Jag önskar gärna ett vegetariskt alternativ

Allergier som vi behöver ta hänsyn till:  ....................................................................................................................

Vi vill att du med ett ord svarar på frågan:
Vad är hemslöjd för dig?

............................................................................................................................................................................................................................................

Vänligen skicka eller mejla denna anmälan senast 28 april till:
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR,  

Åsögatan 122, 116 24 Stockholm

info@hemslojden.org

Om du har frågor gällande Hemslöjdens stämmodagar är du välkommen att 

kontakta Agneta Carlson på info@hemslojden.org eller 0854 54 94 52

Datum   Namn/underskrift

..............................................   ........................................................................................................................................................................................  
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