Praktisk info inför Sveriges Elevråd
årsmöte 2018
Tid och plats
Årsmötet hålls i Stockholm, den 9-10 november på Kristofferskolan. Kristofferskolan ligger i
Bromma på Marklandsbacken 11, 168 36 Bromma. Årsmötet inleds klockan 16.00 på fredagen den
9 november och avslutas cirka klockan 13.00 på lördagen den 10 november.

Resor
Deltagare står själva för resa till och från årsmötet, men
möjlighet till reseersättning finns (blankett finns på
hemsidan).
Deltagare från Skåne får gärna kontakta Emelie Stark
(emelie.stark@sverigeselevkarer.se) för hjälp att välja
resor, men alla bokar sina resor själv.
Från Stockholm Central tar ni tunnelbana, grön linje
nummer 17 (mot Åkeshov) eller 19 (mot Hässelby strand)
och hoppar av på Brommaplan. Restiden från Stockholm
Central är 18 minuter.
När ni hoppar att vid Brommaplan går ni mot vänster, direkt
upp för en trappa. Vid toppen av trappan ser ni ett stort
höghus framför er. Ni går höger genom en parkering. Efter
parkeringen ser ni rakt fram skyltar mot Kristofferskolan.
Hela vägen kommer vara utmärkt. Promenaden tar cirka 8
minuter.

Boende och mat
Deltagare sover i sovsalar på Kristofferskolan och måste
själva ta med liggunderlag, kudde, handduk och allt annat
som behövs för själva övernattningen. Personal från
Sveriges Elevråd finns på plats hela tiden, inklusive hela
natten.
All mat och fika står Sveriges Elevråd för under
arrangemanget. Kom ihåg att vara noga med att uppge
eventuella allergier eller specialkost i anmälan.
Deltagarna får matig macka vid ankomst, middag på fredag,
frukost på lördag samt en wrap vid lördag lunch.

Förslag på packlista
•
•
•
•
•
•
•

Vattenflaska
Liggunderlag/madrass
Sovsäck
Kudde
Handduk
Toalettartiklar (tvål, tandborste, tandkräm)
Eventuella mediciner

Nötfritt
Det finns personer på nötburen allergi. Därför får inga nötter (eller sådant som innehåller nötter) tas
med eller ätas under årsmötet.

Förhinder
Om du skulle drabbas av sjukdom eller liknande som leder till att du inte kan delta är det viktigt att
du meddelar oss detta via mail så fort som möjligt: viktor.rasch@sverigeselevkarer.se

Frågor
Har du frågor är du välkommen att skicka dessa till viktor.rasch@sverigeselevkarer.se eller ringa på
070-965 55 36.

