
  
 

INBJUDAN 

till 

INSPIRATIONSDAG och ÅRSMÖTE 

Varmt välkomna till RBU Kalmar läns inspirationsdag och årsmöte! 

Datum: Lördag den 18 mars 

Plats: Hotell Ett i Oskarshamn 

 

2016 var ett ovanligt intensivt år för RBU. Redan tidigt tog RBU på sig ledatröjan i 

kampen för LSS och personlig assistans och mot regeringens hårdhänta bespa-

ringspolitik. Detta arbete kommer att fortsätta under 2017. Nu bjuds samtliga 

medlemmar i RBU Kalmar län in till en spännande inspirationsdag.  

Vi kommer att diskutera LSS-kampanjen framöver, ta del av den rykande färska 

ekonomiska rapporten kring assistansen som RBU tagit fram och få inspiration 

från en ung vuxen assistansanvändare. Dessutom medverkar en anhörigkonsulent.  

Missa inte denna möjlighet att ta del av ett aktuellt och viktigt program! 

 

Inspirationsdag  

Lördag den 18 mars kl. 10.30 – 17.00 med efterföljande middag 

Se separat program 

 

Deltagaravgift: 200 kr inklusive middag och logi. Avgiften betalas till RBU Kal-

mar läns pg 611060-5. Du kan också betala kontant på plats.  

Anmälan: Renata Fejzulovic på ABF, tfn 070 – 511 36 25 eller 

e-post renata.fejzulovic@abf.se 

Sista dag: Måndag den 6 mars är sista anmälningsdag. 

 

  

mailto:renata.fejzulovic@abf.se


Årsmöte 

Lördag den 18 mars kl. 17.00 

Förslag till dagordning bifogas inbjudan. Övriga handlingar tillhandahålls vid års-

mötet. Du som deltar på årsmötet är även varmt välkommen till middagsbuffén. 

Är det så att du enbart deltar på årsmötet och önskar logi betalar du den själv. 

Kostnad ca 1.000 kr. 

 

Anmälan: Susanne Nordh, RBU Kalmar län. Tfn 0493 – 513 48 eller 

 e-post: susannenordh@telia.com 

Sista dag: Måndag den 6 mars är sista anmälningsdag för middagsbuffén 

 

Resa och reseersättning 

Reseersättning 18:50 kr/mil 

Vi tillämpar samåkningsprincipen det vill säga, om du som åker med egen bil har 

möjlighet att ta med passagerare i bilen så var vänlig ange detta på anmälnings-

blanketten.  

 

Anmälan 

Anmälan till inspirationsdagen den 18/3 görs alltså till Renata på ABF och anmä-

lan till årsmötet den 18/3 görs till Susanne Nordh. 

 

 

Styrelseutbildning 

Söndag den 19 mars kl. 10.00 – 15.00 

Du som av årsmötet har ett fått ett förtroendeuppdrag inbjuds till en konferens-

dag. 

 

Styrelseledamot – Ett roligt och inspirerande uppdrag!  

Vi kommer bland annat att gå igenom hur vi ska jobba för att lyckas med att både 

vara en förening som ska kunna påverka i stort som smått samtidigt som vi ska 

vara föreningen som är en naturlig mötesplats för våra medlemmar.  Vi kommer 

att diskutera, vad vi ska syssla med, hur vi fördelar arbete, hur ser vi till att det är 

roligt att vara styrelseledamot. 

 

 

Varmt välkomna! 

 

Cecilia Lindhe Susanne Nordh 
Cecilia Lindhe Susanne Nordh 

ordförande RBU Kalmar län ledamot RBU Kalmar län 
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