Skövde, 2010-08-31

Inbjudan till Verksamhetskonferensen 2010
Svenska Baseboll och Softboll Förbundet bjuder härmed in samtliga föreningar och SDF till
årets Verksamhetskonferens på Quality Hotel Nacka, 23-24 oktober.
Detta är 20:e gången som SBSF arrangerar Verksamhetskonferens och för oss som arbetar
centralt med att stötta er föreningar i ert dagliga arbete är det årets absolut viktigaste möte.
Det är där och då som vi kan möta er öga mot öga, diskutera hur vi tillsammans gör våra
idrotter bättre och starkare, och förhoppningsvis enas om hur, var, och när vi skall göra det!

Missa inte chansen att vara med och påverka utvecklingen av våra idrotter!

Deltagande i Verksamhetskonferensen helt subventionerat
Det är vår målsättning att varje förening deltar i årets Verksamhetskonferens med minst två
deltagare. För att underlätta för er att vara med kommer vi liksom tidigare år helt att
subventionera kostnaden för deltagandet i Verksamhetskonferensen vilket betyder att
respektive förening endast kommer att behöva betala kostnaden för resorna till och från
Stockholm.
Observera alltså att SBSF återbetalar era anmälningsavgifter, för max fyra personer
per förening, i efterskott. Detta hanteras enligt följande:
1. Föreningen anmäler sina deltagare till SBSF och betalar samtidigt in deltagaravgifter
enligt inbjudan till SBSFs bankgiro 5786-3417.
2. Den första måndagen efter att betalningen noterats hos SBSF kommer full
kostnadstäckning att utbetalas till föreningens bank- eller postgiro (max 4 personer
per förening) via Idrottslyftet.
3. Observera att pengarna utbetalas till föreningen direkt från Riksidrottsförbundet.
Varje förening står för sina egna resekostnader till och från hotellet.

Anmälan så snart som möjligt, dock senast 22 september!
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Anmälan och betalning
I samband med anmälan skall föreningarna betala in anmälningsavgift enligt följande:
Deltagande fredag-söndag:
Deltagande lördag-söndag
Deltagande utan logi
Enkelrumstillägg:

2 400 kr per person (två nätter inkl helpension)
2 000 kr per person (en natt inkl helpension)
1 200 kr per person
200 kronor per person och natt

Anmälningsavgiften omfattar logi i dubbelrum, lunch, middag och frukost samt för- och
eftermiddagsfika, samt övriga kostnader för konferensens genomförande.
Observera alltså att SBSF återbetalar era anmälningsavgifter, för max fyra personer
per förening, i efterskott. Detta hanteras enligt följande:
1. Föreningen anmäler sina deltagare till SBSF och betalar samtidigt in deltagaravgifter
enligt inbjudan till SBSFs bankgiro 5786-3417.
2. Den första måndagen efter att betalningen noterats hos SBSF kommer full
kostnadstäckning att utbetalas till föreningens bank- eller postgiro (max 4 personer
per förening) via Idrottslyftet.
3. Observera att pengarna utbetalas till föreningen direkt från Riksidrottsförbundet.
Varje förening står för sina egna resekostnader till och från hotellet.

Anmälan så snart som möjligt, dock senast 22 september!
Har ni frågor eller funderingar kring årets Verksamhetskonferens är ni välkomna att höra av
er till SBSFs kansli, så skall vi räta ut eventuella frågetecken!
Varmt välkomna!
SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Kristian Pälviä
Generalsekreterare
kristian.palvia@baseboll-softboll.se
Tel 010 – 476 41 80
Fax 010 – 476 41 01
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Ramprogram för Verksamhetskonferensen 2010
Fredag 22 oktober
18:00 – 21:00

Styrelsemöte

Lördag 23 oktober
10:15

Morgonfika börjar serveras

11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:30
17:30 – 18:30
18:30 – 20:30
20:30

Verksamhetskonferensen 2010
Inledning
SBSF Planerade aktiviteter 2011-2012
Lunch
Ungdoms- och Juniorverksamhet
Eftermiddagsfika
Coaches Corner – webbaserade utbildningsmaterial
Sammanfattning – återkoppling
Fri tid för erfarenhetsutbyte
Middag med prisutdelning från säsongen

Söndag 24 oktober
09:30

10:30
11:00
13:00

Seriekonferenserna inleds
Elitserien Baseboll
Softbollserien
Regionserier Baseboll
Ungdom/Juniorserier
Förmiddagsfika
Seriekonferenserna fortsätter
Senaste avslutningstid, hemresa

Grupprum 1
Grupprum 2
Grupprum 3
Grupprum 4
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VERKSAMHETSKONFERENS 2010
ANMÄLNINGSBLANKETT
En anmälningsblankett per förening eller SDF, tack!
VI ANMÄLER OSS TILL VERKSAMHETSKONFERENSEN:
JA, vår förening anmäler sig till Verksamhetskonferens på Quality Hotel Nacka!
Namn på förening

Deltagande
Fre-Sön
2 400 kr/p

Deltagande
Lör-Sön
2 000 kr/p

Deltagande
utan logi
1 200 kr/p

Enkelrum
tillägg
200 kr/natt

Specialkost, allergier,
rumsdelning, eller
andra önskemål

Deltagare 1 (namn)

Deltagare 2 (namn)

Deltagare 3 (namn)

Deltagare 4 (namn)

Totalt antal deltagare

Totalt att betala

OBS! Full återbetalning av deltagaravgiften sker inom ramen för Idrottslyftet till det
post- eller bankgiro som användes vid inbetalning!
Anmälan skall vara SBSF tillhanda så snart som möjligt, dock senast 22 september för att vi
skall kunna fullfölja våra åtaganden gentemot hotellet.
Skicka er anmälan – senast 22 september – till:
Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 418
541 28 Skövde
Telefax
010 – 476 41 01
E-post
info@baseboll-softboll.se
Samtidigt med anmälan skall föreningen betala deltagaravgift till SBSFs bankgiro 5786-3417
som återbetalas inom sju dagar efter det att SBSF registrerat inbetalningen!

