


 

 

Inbjudan till förbundsdagar med  

Förbundet Skog & Ungdom  

1-2 juli 2017 

 

Välkommen till årets förbundsdagar med Skog & Ungdom! 

 

I år kommer vi hålla förbundsdagarna och förbundsstämman i natursköna Sälen. Där vi kommer bo i 

mysiga stugor, och ges möjligheten att pröva på härliga aktiviteter. 

Tänk på att alla medlemmar är välkomna—inte bara de som åker som ombud för att delta på stämman! 

Första incheckning: fredag 30:e juni klockan 16.00 

Starttid aktiviteter: lördag 1:a juli klockan 12.00  

Starttid förbundsstämma: söndag 2:a juni klockan 09.00 

Avslut: söndag 12.00 med gemensam lunch 

Preliminärt program: 

 Fredag 30:e juni kan de som vill, börja checka in från klockan 16.00. 

(OBS: ingen mat ingår under fredagen) 

 Lördag 1:a juli börjar vi dagen med gemensam frukost för de som valt att komma under fredagen. 

Sedan kör vi en liten workshop tillsammans där vi har som syfte att skapa intresse för våra  

förbundsdagar i framtiden. 

Därefter får man på egen hand utforska Sälen fram till den gemensamma lunch vi äter klockan 12.00 . 

Efter lunch (ca 13.30) så börjar den aktivitet du själv bokat in dig på enligt bifogat blad. Dagen avslutas 

sedan med gemensam middag klockan 19.00. 

 Söndag 2:a juli, stämmodag. Stämman börjar klockan 09.00  och håller på till 12.00 då vi äter gemen-

sam lunch innan vi tar oss hemåt igen. 

 

Boende sker i gemensamma stugor med 14 bäddar fördelade på 5 sovrum och 162 kvm. Det finns bastu, öppen 

spis, skidförråd och trådlöst internet. Djur kommer vara tillåtet i en utav stugorna, men tas med på eget ansvar. 

Medtag eget sänglinne. 

Vi rekommenderar att man tar med sig myggmedel. 

Förbundet står för kost och logi för samtliga deltagare, för ombud utgår även reseersättning med 18:50:-/mil.  

För övriga deltagare ersätter förbundet resekostnader som överskrider 500:- tur och retur.  

(Billigaste färdsätt gäller och samåkning skall i möjligaste mån ske) 

 

Ombud och övriga deltagare anmäler sig per mail till forbundet@skogochungdom.se eller per post med bifogad 

blankett senast  23:e juni. Blanketten finns även som ifyllningsbar PDF. Skicka ett mail och be om den så skickar vi 

över den! Återbud efter 23:e juni debiteras med 1900:-/pers. 



Sälen har mycket att bjuda på även under sommarhalvåret, och under lördagen kommer du ges möjligheten att 

prova på den aktivitet du själv väljer enligt följande lista.  

(OBS: aktiviteterna ingår endast för de som deltar på hela stämmohelgen lördag-söndag, för övriga gäller den  

specificerade kostnaden och kommer faktureras från förbundet efter förbundsdagarna) 

Aktiviteter du har möjlighet att prova under lördagseftermiddagen: 

 Mountainbike & Downhill Sker till självkostnadspris om du ej deltar hela helgen. 
På sommaren förvandlas några av Sälens skidbackar till spännande Downhill-leder. Downhill är en  

aktivitet där du tar sittliften upp på fjället med cykeln. Och väljer passande svårighetsgrad nerför.  

 Paddla kanot Sker till självkostnadspris om du ej deltar hela helgen. 

Älvens lugna ström för dig fram över vattnet på ett behagligt sätt. Dessutom får du sköna naturupplevelser. Vill 

du hellre ha lite mer äventyr och adrenalin så börjar vi längre upp längs älven där strömmen är starkare.  

Självklart ordnar vi med guider och all utrustning som behövs för en bra kanottur i Sälen.   

 Vandring Sker till självkostnadspris om du ej deltar hela helgen. 
Kom iväg på en riktig fjällaktivitet med kollegorna nästa gång ni är i Sälen under barmark. Ta en halv-

dag med fika i ryggsäcken. Kreativa idéer kommer av sig själva uppe på fjället i Sälen, året runt. Har du 

tur så hittar du både hjortron och svamp. Varför inte stanna på vägen och köra en enklare form av kon-

ferens över en fika.   

 

 



FÖRBUNDET SKOG OCH UNGDOM 

BOX 2032, 641 02 KATRINEHOLM 

TELEFON: 0150-503 95 

E-POST: FORBUNDET@SKOGOCHUNGDOM.SE 


