Distriktsmøte D104J 2016
LC Fredrikstad/Sorgenfri og DG Helle Soos ønsker velkommen til
Distriktsmøte for MD104J,
Lørdag 16. april 2016,
på Scandic City, Nygaardsgata 44-46, 1607 Fredrikstad.
Siste DM i Fredrikstad var i 1998 som dere ser på bildet.
Registreringen åpner kl. 08.00
Møtestart kl. 09.00
Ledsagertur starter kl. 10.00
Møteavslutning forventes ca. kl. 17.00 og festmiddag begynner kl. 18.30.
Dagsorden og møtedokumenter vil bli tilgjengelig senest 30 dager før
Distriktsmøtet.
Påmeldingsfrist 15. mars.
Følg lenken for påmelding her: www.deltager.no/distriktsmote_d104j_2016
Pris for deltagelse: kr. 450,- (Dagspakke: Kaffe/te hele dagen, morning
break, dagens Lunsjbuffet, afternoon break)
Festmiddag/overnatting:
Vi håper dere har lyst til å delta på festmiddagen, slik at vi kan få en hyggelig
opplevelse sammen.
Ønskes overnatting, har vi reservert rom til en gunstig pris.
Delegater

Alle klubber som har betalt kontingent til Distriktet, MD 104 og Lions Clubs
International pr. 01.03. 2016 har rett til å sende
delegater til Distriktsmøtet for medlemmer som har tilhørt klubben i minst
ett år og en dag i hht. medlemsregisteret pr. overnevnte dato,
etter følgende formel:
Klubber som har til og med 14 medlemmer:

1 delegat

Klubber som har 15 til 24 medlemmer:

2 delegater

Klubber som har 25 til 34 medlemmer:

3 delegater

Klubber med 35 medlemmer el. mer:

4 delegater

Sittende og tidligere distriktsguvernører har full delegatstatus i tillegg til sin
klubbs kvote.
Festmiddag kr. 450,Prisen inkluderer 3-retters middag.
Vi håper du vil delta på festmiddagen med andre Lions medlemmer.
Overnatting kr. 795,-/ 970,For de som ønsker å overnatte har vi reservert rom på hotellet. Overnattingen
inkluderer frokost.
(I påmeldingsskjemaet må man først velge festmiddag for å komme videre til
overnatting.)
Ledsagertur kr. 0,Vi inviterer til Gamlebyen med guidet omvisning og så en tur til Isegran for å
se hvor ANNO har blitt spilt inn. Det vil også bli mulighet for en enkel lunsj
for de som ønsker å kjøpe dette.
Parkering kr. 70.Parkeringsbevis kan hentes og betales i resepsjonen

Scandic City Hotel
Scandic City ønsker dere velkommen til å arrangere deres Distriktsmøte her i
Fredrikstad. Vår moderne konferanseavdeling i tradisjonelle omgivelser
danner en perfekt ramme for så vel landsmøter som mindre møter.

Les om hotellet her

