Velkommen til
Regionkonferanse
i Haugesund

Haugesund Y’s Men’s klubb sammen
med Y’s Men International Region Norge
inviterer til storsamling
26.-28. august 2016

Velkommen til Haugesund
Regionkonferansen er sommerens viktigste begivenhet for Y’s Men Region Norge. Denne
gangen blir den avviklet i Haugesund 26.-28. August.
Noen vil kanskje synes at dette er litt seint på sommeren. Men når haugesundsklubben skal
invitere, så er faktisk dette den eneste ledige helga i august.
På denne tiden av året domineres vår by av havnedager, Sildajazz og filmfestival. Og i år blir
det altså i tillegg Regionkonferanse for Y’s Men.
Vi gleder oss til å vise fram Haugesund for våre nasjonale og internasjonale gjester.
Scandic Haugesund er konferansehotell. Det ligger midt i sentrum og er nærmeste
nabo til Vår Frelsers kirke. Lokalkomiteen er i full sving med å legge forhodene best
mulig til rette.
Selve konferansen vil bli holdt i Vår Frelsers kirkes
menighetshus, et lokale som godt kan betegnes som
kirken storstue i sentrum av byen.
Programmet begynner kl 1800 med åpningsseremoni på
fredagskvelden, forhandlinger, utflukt til
historiesenteret på Avaldsnes (Norges første hovedstad) og festkveld på
lørdagen. Søndag formiddag blir det inspirasjonssamlinger, gudstjeneste,
lunsj og avslutningssamling som skal være ferdig kl 1500.
Vi tenker at en regionkonferanse skal være en kombinasjon av flere
elementer. Det å treffes, utveksle erfaringer, hilse på gamle kjente og få
nye bekjentskaper er viktige mål i seg selv. Men samtidig har vi en jobb som skal gjøres med
å behandle saker av stor betydning for vår organisasjon. Derfor er det viktig at alle klubbene
sender delegater til konferansen slik at det kan dannes en solid basis for de veivalgene som
blir tatt.
Haugesund ligger lett tilgjengelig ute ved havet sørvest i kongeriket. Byen er endestasjon for
E 134 østfra og E 39 går gjennom distriktet fra Stavanger og Bergen. For de som reiser
kollektivt er Haukeliekspressen fra Oslo og Kystbussen mellom Bergen og Stavanger gode
reisealternativ. SAS og Norwegian har dessuten flere daglige flygninger fra Oslo lufthavn
Gardermoen til Haugesund lufthavn, Karmøy.
Program og påmeldingskjema finnes også på hjemmesiden ysmen.no
Hjertelig velkommen til Haugesund!

REGIONKONFERANSEN I HAUGESUND 26.-28.august 2016
Y’S Men International
Region Norge

PROGRAM.
FREDAG
1600 – 1800 Registrering på hotellet.
1800 – 2000 Åpningsseremoni, hilsener.
2000 – 2100 Kveldsmat. Varmrett.
2130

Kveldstanker. Vår Frelsers kirke.

LØRDAG
0700 – 0815 Frokost.
0830 - 1130 Forhandlinger.
1200 – 1300 Lunsj.
1330 - 1500 Forhandlinger
1530

Avreise til historiesenteret på Avaldsnes.

1600 – 1730 Omvisning på historiesenteret.
1745

Retur til Haugesund.

1900

Festkveld.

SØNDAG
0700 – 0830 Frokost.
0900 – 1030 Forhandlinger.
1100 - 1230 Gudstjeneste i Vår Frelsers kirke.
1300 – 1400 Lunsj.
1430 – 1530 Konferansen avsluttes.

Påmelding til Regionkonferanse i Haugesund
26.-28. august 2016
Navn:
Adresse:
Mobilnummer
Delegat for
klubb:
Deltager
Ledsager (ikke Y’s )
Navn:
Adresse:
Mobilnummer
Delegat for
klubb:
Deltager
Ledsager (ikke Y’s )

Bestillingsansvarlig:
Postnummer:
E-post:

Sted:

Hvis du ikke er delegat setter du kryss her for
NEI:

Sett kryss for det som passer
Bestillingsansvarlig:
Postnummer:
E-post:

Sted:

Hvis du ikke er delegat setter du kryss her for
NEI:

Sett kryss for det som passer

Bestilling:
Antall

Sett inn riktig
beløp

Konferanseavgift Kr 1.800,- pr. person. Inkluderer alle måltider og
forfriskninger under konferansen. Utflukt til Avaldsnes historiesenter.
Festkveld på lørdag.

Enkeltrom m/ frokost for TO netter kr 1.600,- (Kr 800 pr. natt)
Dobbeltrom m/ frokost for TO netter kr 2.000,- (kr 500,- pr person
pr. natt)

Sum
Når påmeldingen er registrert vil den som har krysset av som bestillingsansvarlig få tilsendt faktura
på e-mail. Dersom du vil ha faktura i posten, kan du krysse av her_____
Bestillingsansvarlig kan også sende beløpet direkte til konto 3240 10 18718. Da krysser du av her___
Avbestillingsregler:
Avbestilling for hotell etter 20. juni blir ikke refundert. Deler av konferanseavgiften (faste kostnader
som måltider og utflukt) kan refunderes fram til 12. august 2016.
Merk:
Vi kan ikke garantere plass på hotellet med de oppgitte prisene etter 20. juni.
Vi kan ikke tilby avbestillingsforsikring. Bruk egen reiseforsikring dersom det skulle bli
nødvendig.
• Påmeldingsfrist er 20. juni 2016. Påmeldingen er kun bindende når bestillingen er betalt.
Påmelding sendes til: ysmen.rk.norge@gmail.com eller
Magnus Fredheim
Astreavegen 12
5519 Haugesund
•
•

