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Kallelse och anmälan till årsmötet den 21-22 mars 2017
Det stadgeenliga årsmötet 2017 kommer – som tidigare meddelats på TF:s hemsida – att
äga rum – ombord på Viking Lines Cinderella.
Varje förening äger rätt att sända en representant till årsmötet för vilken alla kostnader
täcks av TF. Därutöver kan föreningarna, på egen bekostnad, sända ytterligare deltagare
efter eget önskemål. På grund av logistiska skäl – förhandsbokningen är redan gjord –
vädjar vi till föreningarna att noga överväga behovet att sända mer än en representant.
Kostnaden per ”extra” deltagare beräknas bli c:a SEK 1.100 (+ reskostnader till och från
Stockholm).
OBS! Boka resan till och från Stockholm så tidigt som möjligt, det finns stora besparingar att göra genom detta! Billigaste möjliga resealternativ skall väljas.
Anmälan till årsmötet måste vi ha senast den 14 febuari. Följande uppgifter anges i
anmälan:
 Föreningens namn
 Deltagarens för- och efternamn
 Födelsedata (år, månad, dag)
 Telefonnummer dagtid
 Uppgifter om ev. önskemål om ”speciell” mat
Anm: uppgifter om födelsedata krävs av rederiet. Likaså skall godkänd ID- handling
(körkort eller motsvarande) medföras.
Anmälan sänds per e-mail till: Margareta Hansson, (margareta@bobbnet.com). Förening som så önskar kan få förskott för reskostnaden. Kontakta förbundets kassör Leif
Hållstedt per e-mail till: leifhallstedt@dividendum.com.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda per e-mail senast den 14:e februari
under adress: yvonne.molin@telia.com.

Uppgifter om resedetaljer kommer att finnas på vår hemsida. Tills vidare gäller samling
vid Vikingterminalen Stadsgården senast kl 16.00 den 21 mars (vi har ”early boarding”
16.15). Bussar avgår ofta från bussterminalen under T-banestationen Slussen, avstigning vid Londonviadukten, första hållplats efter bussens avgång. Ankomst sker Stockholm den 22 mars kl 15.30. Mer info finns under Viking Lines hemsida:
www.vikingline.se.
Ev. frågor ang. researrangemangen kan ställas per e-mail till: yvonne.molin@telia.com.
Vi kommer inte att distribuera möteshandlingarna för årsmötet per post, ej heller finns
sådana vid incheckning utan Du måste själv se till att ha dessa kopierade. De kommer
efterhand de är färdiga läggas in på hemsidan. Allt enligt beslut på årsmötet 2012.
Vi vill också påminna föreningarna att per e-mail skicka in verksamhets- och revisionsberättelser, namn och adress på föreningsstyrelsens ordförande samt uppgift om antalet medlemmar i föreningen, uppdelat på före detta anställda inom Teliakoncernen samt övriga, ( ref § 14 i TF:s stadgar), till förbundets sekreterare på:
g.bager@telia.com.
Förbundsstyrelsen hälsar er alla varmt välkomna till årsmötet och vi ser fram emot intressanta och givande förhandlingar samt trivsam samvaro ombord på m/s Cinderella.

Med vänliga hälsningar

Förbundsstyrelsen

