
Välkomna t i l l  Föreningen Gutefårets årsmöte på 

	  

I	  år	  kommer	  årsmötet	  hållas	  i	  det	  småländska	  glasriket,	  på	  Vidinge	  Gård,	  som	  ligger	  mitt	  mellan	  Nybro,	  Växjö	  
och	  Vetlanda.	  Bli	  vi	  tillräckligt	  många	  får	  vi	  husera	  själva	  på	  gården	  så	  vi	  hoppas	  att	  ni	  vill	  komma	  och	  vara	  med	  
på	  denna	  alltid	  lika	  trevliga	  helg	  tillsammans.	  	  Boka	  därför	  in	  helgen	  4-‐6	  augusti	  2023	  och	  anmäl	  er	  så	  snart	  som	  
möjligt!	  

Bokning	  till	  årsmötet	  inkl	  boende	  och	  mat	  gör	  man	  direkt	  till	  Vidinge	  Gård	  mail@vidingegard.com	  eller	  på	  
telefon	  0481-‐632	  37.	   
	  
Boende:	  
Enkelrum	  (dubbelrum	  för	  1	  person)	  med	  gemensam	  wc/dusch	  strax	  utanför	  rummet:	  	  
-‐	  1	  natt	  725	  kr	  	  
-‐	  2	  nätter	  1305	  kr	  
	  
Som	  ovan	  men	  dubbelrum,	  2	  personer,	  gemensam	  wc/dusch:	  	  
-‐	  1	  natt	  975	  kr	  	  
-‐	  2	  nätter	  1690	  kr	  	  
	  
Dubbelrum	  med	  egen	  wc/dusch	  (endast	  2	  tillgängliga)	  	  
-‐	  1	  natt	  1275	  kr	  	  
-‐	  2	  nätter	  2168	  kr	  	  
	  
Samtliga	  priser	  inkluderar	  lakan/handdukar	  och	  slutstädning.	  Frukost	  (buffé)	  tillkommer	  100	  kr/person.	  	  
Om	  någon	  har	  med	  sig	  hund	  tillkommer	  100	  kr/hund/vistelse.	  	  
	  
Husvagn/husbil/tält:	  	  
Plats	  med	  el:	  300	  kr/natt,	  plats	  utan	  el	  (även	  tält)	  200	  kr/natt	  
Tillgång	  till	  servicerum	  i	  pensionatet	  med	  dusch	  och	  wc.	  	  
	  
Mat	  &	  möte:	  	  
Fredag	  kväll:	  Vi	  grillar	  ute	  så	  medtag	  egen	  mat	  och	  dryck.	  	  
	  
Lördag:	  Konferenslokal	  med	  standard	  konferensupplägg:	  macka	  och	  kaffe	  vid	  samling,	  vatten/kaffe/snacks	  
under	  dagen,	  lunch,	  fika	  på	  eftermiddagen.	  Wifi,	  skrivmaterial,	  projektor,	  block	  mm	  finns	  på	  plats	  och	  ingår.	  	  	  
	  
Middag	  lördag	  kväll:	  Huvudrätt	  plus	  efterrätt,	  dryck	  tillkommer	  300	  kr	  	  



	  
Söndag:	  Lunchpaket	  med	  lunchmacka,	  kaffe/te	  termos,	  vatten	  och	  kaka	  150	  kr	  (bjuder	  föreningen	  
medlemmarna	  på)	  
	  
Programmet	  för	  helgen	  är	  i	  skrivandets	  stund	  inte	  klart.	  Vi	  planerar	  att	  avsätta	  konferenstid	  för	  gemensamma	  
diskussioner	  så	  har	  du	  någon	  fråga	  du	  vill	  att	  vi	  ska	  ta	  upp	  meddela	  oss	  gärna	  den	  innan.	  
	  
Läs	  mer	  om	  Vidinge	  Gård	  på	  vidingegard.com.	  

 
Välkomna! 

	  
I	  samband	  med	  årsmötesmiddagen	  har	  vi	  vårt	  traditionella	  och	  alltid	  uppskattade	  årsmöteslotteri	  med	  priser	  
från	  sponsorer,	  egna	  hantverk	  och	  skapelser	  samt	  saker	  hemifrån	  som	  man	  själv	  inte	  längre	  har	  behov	  av.	  Har	  

du	  något	  att	  bidra	  med	  blir	  lotteriet	  ännu	  trevligare?	  Bara	  fantasin	  sätter	  gränser,	  smått	  som	  större!	  

	  
	  

EU-‐logga!	  


