INNKALLING TIL ÅRSMØTE I IFIN 12. OG 13. FEBRUAR 2022
Årsmøtested: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaesgate 6, Bergen. Tlf. 55 21 25 00.
Tidspunkt:

Årsmøtet starter kl. 10.00 lørdag og avsluttes med lunsj kl. 13.00 søndag.
Det er mulig å komme fredag – rom kan reserveres også fra fredag til lørdag.

Påmelding:

Bindende påmelding til årsmøtet innen mandag 17. januar 2022.

Årsmøtepapirer: Vedlagte papirer, samt regnskap og budsjett vil bli delt ut på årsmøtet.
Reiseutgifter: Reiseutgifter til delegatene (én fra hver klubb) blir fordelt mellom klubbene i
forhold til antall medlemmer per 31. desember 2021.
Klubber som ikke sender representanter til årsmøtet, er også med på denne
utgiftsdekningen.
Reiseutgifter for en eventuell bisitter dekkes av den enkelte klubb. Representantene
oppfordres til å reise på rimeligste måte. De som bruker egen bil får dekket kr 2,50 per km.
For de som kommer fredag, kan det være hyggelig å gå ut sammen for å spise.
Bergensklubben sørger for å bestille bord et egnet sted, og både IFIN-styret og
representanter fra Bergensklubben blir med på dette.
Priser overnatting med frokost (betales til hotellet ved avreise):
Enkeltrom: kr 990 per natt
Dobbeltrom: kr 1190 per natt
Årsmøtedeltakere betaler kr 1775 for konferansepakke og årsmøtefest.
Konferansepakken inkluderer møtelokale, kaffe/te og pauseforfriskninger, lunsj lørdag og
søndag, samt årsmøtefest. På festen er dette inkludert: 2-retters middag, ett glass drikke til
maten (øl, vin eller mineralvann), kaffe, konsert og dans. Ønskes mer drikke, kan dette
kjøpes i baren. Festen starter med en 30 minutters konsert med BIF-koret. Temaet er
"Marie med venner på taverna". I løpet av kvelden vil koret også synge et par dansesanger.
Betaling til IFINs konto 7878 06 42806 ved påmelding, og av regnskapsmessige grunner
helst etter 1. januar.
Nærmere opplysninger om årsmøtet og festen fås hos sekretær/årsmøteansvarlig i styret:
Randi Granli, Vestre Frydenbergvei 20, 1613 Fredrikstad.
Epost: granlirandi@gmail.com Tlf: 988 10 118.

VELKOMMEN TIL BERGEN
Torunn Mo
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