Inbjudan til Momentum helgen 2020
på Strömstad Spa & Resort 12-14. juni
I år har idrotts- och aktivitetsutskottet valt Strömstad Spa & Resort i
Strömstad som utrymme för Momentum-helgen. Vi samlas här för sociala
umgänge och roliga aktiviteter.
Vi bjuder in leverantörer, verkstäder, hälso- och sjukvårdspersonal som du kan
prata med. Som alltid kommer det att vara en utställning av produkter, nyheter
och liknande. Helgen är en viktig mötesplats för att dela erfarenheter och ha
kul tillsammans med gamla och nya vänner.Vi uppmuntrar dig att bjuda in med
dig alla ni vet vem som kan dra nytta av att vara på helgen.

Avdragsgilla per personlig medlem under hela helgen är 1450 NOK, - per
deltagare. Avdragsgilla för icke-medlemmar är 5000 NOK, - per deltagare.
Om du inte är medlem kan du registrera dig för medlemskap.
I priset ingår boende fredag-söndag med helpension och aktiviteter.
Dricka beställer du och gör upp själv.
Vi uppmuntrar deltagarna att boka transport (flyg / buss) tidigt om du har
behov av detta. Du kan resa till flera olika flygplatser om du flyger, båda
Gardermoen, Torp och Göteborg. Om du reser till Gardermoen finns det en
flygbuss med riktning Halden. Reser du till Torp kan du ta en buss till
Sandefjord och Color Line över till Strömstad.
Bindande registrering så snart som möjligt men senast 26.04.2020.
Vi föredrar att registrera oss via länk på webbplatsen www.momentum.nu då
detta underlättar vårt arbete. Eventuellt via e-post till info@momentum.nu
(Om du skickar med posten, behöver vi samma information som i elektronisk
inmatningsformuläret.)
Du kan också kontakta oss på telefon +47 40 00 43 60 för mer information.
Registrera dig idag för att säkra din plats.

Varmt välkomna!
Mycket glad hälsning
MOMENTUMs Idrottskommitté

Preliminärt program
Fredag 12 juni
Incheckning är möjlig från kl. 15.00 på hotellet för de som anländer på fredag.
15:00-17: 30
17:30-19: 00

19:30

Registrering och utställningstid i konferensavdelningen
med kaffe / te och lite att bita i.
Välkommen till helgen
Ledare 20 minuter, om Momentum och vårt arbete.
Vad händer, var är vi?
Presentation av utställare.
Informell middag på hotellet.

Lördagen den 13 juni
08:00-10:00 Frukost
10:30-13:00 Utställartid i konferensavdelningen
13:00-14:00 Lunch på hotellet
14:30-16:00 Aktiviteter
17.00-18.00 Föreläsning
19:00
Middag på hotellet.
Söndag 14 juni
08:00-10:00 Frukost
10:00-12:00 Utställningstid i konferensavdelningen.
12:00
Kolla in från rummet
(om du inte beställde sen utcheckning vid registreringen.)
12:00-14:00 Aktivitet / föreläsning
Programmet är preliminärt eftersom planeringen ännu inte är klar.
Du har möjlighet att använda hotellets Spa-avdelning hela helgen, tidig fredag,
besök spaområdet tills programmet startar. Reser du sent söndag, besök
spaområdet tills du vill resa!

De flesta utställare är närvarande hela helgen för produkt och presentation
frågor.

