Invitasjon
til Momentumweekend 31. mai-2. juni i Trondheim
Overnatting på Clarion Hotel Trondheim

Momentum inviterer til medlemsweekend i Trondheim for sosialt samvær og
morsomme aktiviteter.
Vi har også i år invitert protese leverandører samt helse- og fagpersonell som du kan snakke med.
Momentumweekendene er en viktig møteplass for å utveksle erfaringer og hygge seg i felleskap
med gamle og nye venner.
Egenandelen per personlig medlem for hele weekenden er kr 1950,- pr. deltaker.
Kostpris for utstillere/bedrifter kr 5290,- pr deltaker.
Hvis du ikke er medlem kan medlemskap tegnes ved påmelding.
Prisen inkluderer overnatting fredag-søndag med helpensjon.
Drikke bestiller og gjør du opp selv.
Det er fullt mulig å komme til Trondheim onsdag eller torsdag, og utforske byen på egenhånd,
priser for ekstra overnatting står i påmeldingsskjema. Der kan du og gi beskjed om du ønsker
ekstra overnattinger før weekenden.
Vi oppfordrer deltakere til å bestille transport (fly/buss) tidlig om du har behov for dette.
Nærmeste flyplass er Trondheim Lufthavn Værnes.
Bindende påmelding snarest og senest innen 15.04.19.
Vi foretrekker påmelding via link på hjemmesiden www.momentum.nu da dette letter vårt arbeid.
Evt. på mail til info@momentum.nu
(Sender dere på mail, trenger vi samme info som i elektronisk påmeldingsskjema.)
Du kan også ta kontakt på telefon 40 00 43 60 om du ønsker mer informasjon.
Meld deg på allerede i dag for å sikre deg plass.
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Momentumweekend
31. MAI-2. JUNI 2019 I TRONDHEIM
PÅ CLARION HOTEL
Fredag 31. mai

15:00-

Innsjekk er mulig fra kl 15:00 på hotellet

15:00-17:00

Registrering og utstillertid i konferanseavdelingen med kaffe/te og litt å bite i.

17:00-17:10

Velkommen til weekend

17:10-17:30	Leders 20 minutter, om Momentum og arbeidet vårt. Hva skjer, hvor er vi?
17:30-18:30

Presentasjon av utstillere.

19:30 	Uformell middag i restauranten på hotellet.
Etter middag går vi opp i baren Kitchen &
Table i toppetasjen på hotellet.
Lørdag 1. juni

08:00-10:00

Frokost

10:30-13:00	Aktiviteter (Pirbadet, Rockheim eller
sightseeing i Trondheim) (Valg av aktivitet
gjøres ved påmelding.)
13:30-14:30

Lunsj i Trondheim sentrum

14:30-16:00	Egentid, shopping, avslapping, mingling?
Gjør hva du vil.
16:00-17:00

Foredrag

17:00-18:00

Utstillertid i konferanseavdelingen

19:00 	Festmiddag på hotellet.
Etter middag går vi opp i baren Kitchen &
Table i toppetasjen på hotellet.
Søndag 2. juni

08:00-11:00

Frokost

12:00

Utsjekk

11:00-13:00

Utstillertid i konferanseavdelingen.

13:00-14:00

Lunsj

14:30

Avreise
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