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 Datum 

2019-01-31 
Vår beteckning 

Rix-19 kallelse 
  Sida 1 av 1  

Sändlista 
Alla Klubbar 

 

 

 

Ert tjänsteställe, handläggare 

Klubbordförande 
Ert datum 

 
Er beteckning 

 
Vår kontaktperson 

Penny Robertson-Pearce 
Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

 

Postadress Tel/Fax Epost  Hemsida Org. nr Bankgiro 
Sjöhagsvägen 2 021-414110 info@sff.se  www.sff.se 898200-2902 414-5512  
72132 Västerås 021-414119 
 

Kallelse till Riksstämma i Svenska Fallskärmsförbundet 2019 
Årets Riksstämma hålls lördagen den 9:e mars 2019. 

 
Plats: Scandic Hotell, Järva krog, Stockholm 

 
Agenda och stämmohandlingar finns tillgängliga på SFF:s hemsida, www.sff.se  
senast den 23 februari 2019. 
 
SFF bjuder in en klubbrepresentant från varje klubb att närvara under både förmöte och 
stämma. Fm-fika, lunch och em-fika ingår.  
 
Preliminärt schema: 
9.00-9.30  fika 
9.30-13.00  förmöte 
13.00-14.00  lunch 
14.00-16.00  stämma 
16.00  fika  
 
Anmälan till förmöte, fika och lunch ska göras till SFF kansli senast 22 februari. Ange 
namn, klubb och eventuell matallergi till info@sff.se 
 
Om boende önskas på Scandic hotell, fredag och/eller lördag natt så bokas det av 
deltagaren själv. Kostnad för enkelrum: 760:- dubbelrum: 860:-  trippelrum: 1160:-  per 
natt. (dessa priser gäller garanterat fram till två veckor innan) 
Bokning görs på telefon: 08-517 345 14 eller via en hotellbokningssajt. 
 
SFF resevillkor: 
SFF betalar reseersättning för kostnader som överstiger 1000kr per person. Dvs kostar en tågbiljett 1200kr 
betalar SFF 200kr. För resor med bil utgår milersättning på 18,50 kr milen för fordonet om ni är 3 deltagare 
eller fler i bilen. Är det färre än 3 deltagare utgår endast 9kr per mil. Billigaste färdsätt gäller. 
 
Samtliga anspråk på reseersättning görs genom anmälande klubb. Dvs att ni ger er klubbs kassör eller 
motsvarande underlaget för reseersättning. Klubben skickar sedan en samlad faktura till SFF för 
utbetalning. Anspråk skickas via mail eller post i fakturaform till SFF kansli senast 30 dagar efter avslutad 
riksstämma. 
 
OBS! anspråk på reseersättning skall vara SFF tillhanda senast 30 dagar från avslutad aktivitet. 
 

Varmt välkomna! 
SFF styrelse 
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