Inbjudan till Svenska Diabetesförbundets
Förbundskonferens 25-26 maj 2019!

Välkommen till 2019 års Förbundskonferens. Förbundskonferensen riktar sig till alla
läns- och lokalföreningar inom Svenska Diabetesförbundet som är välkomna att
närvara med en deltagare per förening. I år startar Förbundskonferensen med
registrering och utställning lördagen den 25 maj, kl.10.00–12.00. På konferensen
har vi i år ett antal utställare som deltar. Kom därför gärna i god tid till hotellet, så
finns det goda möjligheter för dig att träffa alla intressanta utställare som deltar.
För att du som kommer till förbundskonferensen, ska känna dig väl förberedd inför
konferensen, har vi tagit fram praktisk information till dig gällande anmälan till
konferensen, bokning av resa samt övrig information som kan vara bra att känna
till. Skulle du ha frågor och funderingar om förbundskonferensen är du såklart
varmt välkommen att ta kontakt med förbundskansliet!
Välkomna!

PRAKTISK INFORMATION
Datum: 25-26 maj, 2019.
Tid: Förbundskonferensen startar lördagen den 25 maj, kl.10.00–12.00, med registrering och
utställning. Kom gärna i god tid till hotellet för att träffa alla intressanta utställare som deltar!
Det serveras en trevlig lunch mellan kl. 12.00–13.00 och därefter startar konferensens program
kl.13.00. Se bifogat konferensprogram. Förbundskonferensen avslutas på söndagen den 26/5,
cirka kl.15.00 med kaffe och smörgås före hemfärd.
Plats: Quality Hotel Winn Haninge. Adress: Rudsjöterassen 3, 136 40 Haninge (Stockholms län).
Pendeltågsstation Handen.

HUR ANMÄLER JAG MIG TILL FÖRBUNDSKONFERENSEN?
Du anmäler dig i första hand till förbundskonferensen via förbundets hemsida. Du kan i andra
hand anmäla dig till konferensen genom att skicka in bifogade anmälningsblanketter. Skriftlig
anmälan sänds till: Svenska Diabetesförbundet, Att: Förbundskonferens 2019, Box 5098, 121 16
Johanneshov alt. till e-post: linda.lundberg@diabetes.se. Efter att du anmält dig till
förbundskonferensen får du en bekräftelse vid anmälningstillfället alternativt via e-post från
kansliet. Det utgår en avgift om 950 kr för deltagande på förbundskonferensen, faktura skickas i
efterhand till respektive läns- eller lokalförening. Anmäl dig senast den 17 april till
Förbundskonferensen. OBS! Vänligen observera att kvarstående hotellrum avbokas efter sista
anmälningsdatum.

BOKA RESA TILL FÖRBUNDSKONFERENSEN
Förbundskonferensens deltagare ansvarar själva för att boka sin resa till och från
förbundskonferensen. Diabetesförbundet ersätter deltagarnas resekostnader med
billigaste färdmedel.
Observera att bokning av resor till och från konferensen ska göras senast
en månad innan avresedatum. Vi önskar därefter att din bokningsbekräftelse
omgående skickas in till förbundskansliet för kännedom, till e-post: resor@diabetes.se
(Se “Riktlinjer för resor inom Svenska Diabetesförbundet 2015-05-22--24, “Tillägg Riktlinjer för resor inom
Svenska Diabetesförbundet 2019-01-01—12-31).

RESEBYRÅ
Resor till förbundskonferensen bokas via Tranås Resebyrå, SJ samt via lokal resebyrå.
TRANÅS RESEBYRÅ
Telefon: 0140-375030, e-post: europe@tranas-resebyra.se. Vid bokning ange
kundnummer 14821, samt referens 2531 Förbundskonferens.

SJ
Telefon: 0771-757 555. Vid bokning ange kundnummer 925 461.
LOKAL RESEBYRÅ
Vänligen begär att biljetterna sänds till dig, men att fakturan sänds direkt till
förbundskansliet. Ange referens 2531 Förbundskonferens. Fakturaadress: Svenska
Diabetesförbundet, Fackid 5393, Box 3040, 831 03 Östersund. Fakturan kan även skickas
som pdf till: faktura@diabetes.se. Ange i ämnesraden: Fackid 5393. Svenska
Diabetesförbundet har organisationsnummer 80 2007-6512.

RESERÄKNING
Det går också bra att begära ersättning för dina resekostnader i efterhand med bifogad
reseräkning. Sista datum för inlämnande av reseräkning till förbundskansliet är den 25
juni 2019. Kom ihåg att bifoga originalkvitton ska bifogas reseräkningen. Reseräkningen
skickas till Diabetesförbundet, att: Förbundskonferens 2019, Box 5098, 121 16
Johanneshov.

HITTA TILL HOTELLET FRÅN STOCKHOLMS CENTRAL
Ta pendeltåg från Stockholms Central mot Västerhaninge eller Nynäshamn. Gå av vid
station Handen, restid ca 25 minuter. Från pendeltågsstationen är det endast några
minuters gångväg till hotellet. Se även bifogad karta.
Med bil avfart Haninge Centrum från väg 73 eller E4/E20, rested till City ca 20 minuter.

QUALITY HOTEL WINN HANINGE – SVERIGES MEST TILLGÄNGLIGA HOTELL
Quality Hotel Winn Haninge har utsetts till Sveriges mest tillgängliga hotell. Hotellet
ligger 20 min utanför Stockholm i Haninge kommun. Kontaktuppgifter till hotellet:
Telefon: +46 (0)8 745 75 00. E-post: q.winn.haninge@choice.se
Hotellet har en tillgänglighetsprofil som t.ex. innebär att det i lobbyn finns ett
lättillängligt eluttag för laddning av elrullstol, max höjd 1200 mm. Gästdator med
åtkomst för rullstol finns. Höj- och sänkbar sang finns tillgängligt i ett rum att
förhandsboka. Konferenslokalen är utrustad med hörslinga. För mer information om
hotellets tillgänglighetsanpassning se hotellets hemsida.

PARKERING
Det finns två stycken handikapparkeringar, 3,5 meter breda vardera.
Handikapparkeringen är tydligt märkt med rullstolssymbolen. Vid huvudentrén till
hotellet och från parkeringen finns ramper vid höjdskillnader.
Dörren till huvudentrén är minst 800 mm bred.
Hotellet erbjuder parkering i garage mot en kostnad på 105 kronor per dygn. Det finns
även möjlighet att parkera på parkering utanför hotellet. Parkeringsbiljett löses i
parkeringsautomat mot en kostnad. Parkeringsplatserna kan inte förbokas. Kontakta
hotellet för frågor avseende parkeringsplatser.

KONTANTFRITT HOTELL
Quality Hotel Winn Haninge är ett kontantfritt hotell. Hotellet tar emot alla vanliga
betal- och kreditkort.

FRUKOST
Frukost serveras, kl. 07.00-10.00, i Brasserie X.

IN- OCH UTCHECKNING
Incheckning från kl.15.00. Utcheckning senast kl.11.00. Vänligen visa hänsyn till angivna
tider.

BAGAGERUM
Bagegerum finns för förvaring av väskor innan eller efter vistelsen. Kontakta personalen
i hotellets reception för tillgång till bagagerum.

Wifi
Samtliga hotellrum och allmänna utrymmen har gratis trådlöst internet. Kontakta
personalen i hotellets reception för tillgång till Wifi.

INFORMATION
All praktisk information om förbundskonferensen hittar du på förbundets hemsida
(www.diabetes.se) samt bifogas detta utskick. Vi ber er att undvika intag av nötter
under förbundskonferensen då vi har deltagare med luftburen nötallergi som deltar.
Tack för visad hänsyn!

KONTAKT
Är det något praktiskt du undrar över, något som är otydligt eller något vi kan hjäla dig
med, hör utav dig! Kontakta Linda Lundberg, e-post:linda.lundberg@diabetes.se

