16. september 2022

Nå er det kun en uke til vi møtes til landsmøte, og her kommer litt praktisk informasjon.
Om du ankommer Asker stasjon mellom kl. 13.00 – og 17.00 fredag ettermiddag vil du treffe på
«stasjonsverter» fra NAAF som vil forklare veien til Scandic hotell Asker, en spasertur som tar ca. 5
minutter.
Innsjekking på hotellet er fra kl. 15.00 og vår egen registrering er også åpen fra kl. 15.00. Ved
registreringen vil du få utdelt en perm med bl.a. oversikt over alle deltakere, programmet med mer.
Saksdokumenter og evt. vedtekter må du selv medbringe om du vil ha det i papirkopi.
Fredag ettermiddag mellom kl. 15.00 og 17.00 vil det være satt fram litt enkel mat.
Fredag kl. 17.30 håper vi så mange som mulig benytter anledningen til å høre på NAAFs politiske
rådgiver, Una Pasovic, som vil holde foredrag om lokalpolitisk arbeid.
Askers varaordfører hilser landsmøtet Kl. 18.30 - og da må alle ha funnet sine plasser i
landsmøtesalen.
Vi minner også om at det er pent antrekk under lørdagens festmiddag, og som tidligere må alkohol
betales av den enkelte etter hvert som det kjøpes. Under festmiddagen vil det settes opp en
provisorisk bar hvor Vipps blir betalingsmåten – ellers kan man betale med kort i den vanlige baren.
Hotellet har fått informasjon om både allergier og andre tilrettelegginger. Vi er så heldige at vi også i
år har med oss kokken, Svein Magnus Gjønvik, som sammen med hotellet tilrettelegger for alle
allergier og behov i forhold til mat.
Da vi ikke disponerer alle hotellets rom, vil det også være andre gjester på hotellet.
Hotellet har en liten treningssal med apparater som kan benyttes.
For dere som ikke rekker lunsj søndag, vil det bli anledning å lage sin egen matpakke ved frokosten.
Søndag, etter lunsj er det satt opp buss, med avgang kl. 14.00 – direkte til Gardermoen.
Dere som ikke tar denne bussen, må ta «Buss for tog» som er tilbudet Vy har fra Asker stasjon
denne dagen. Det er kun dere som har flyavgang, kl. 14.50 og 15.10 som ikke vil rekke flyet med
vår oppsatte buss. Bare ta kontakt med meg om dere har spørsmål til dette – aller annet.
Vedlagt er også informasjon vedr. reiseregning.

Godt landsmøte!
Med vennlig hilsen
Hanne Dyran
Prosjektleder – landsmøte 2022

