
                                           SVENSKA ORGELSÄLLSKAPET      SKRIV UT FORMULÄRET, FYLL I OCH SKICKA DET TILL  
                    Medlemsnr: ____________ Principal Musikresor, Rättarev 8, 442 50 Ytterby   
MUSIKRESOR         Numret finns i din adress på ORGELforums baksida e-post:  principalmusik@telia.com         tel 0303-91733                                                 
Anmälan till           mob/sms 0707 191733 
Svenska Orgelsällskapets årsmötesdagar 5 – 7 maj 2017 (Resa och incheckning torsd 4 maj!) 
OBS! Om du väljer alternativ ,  dvs allt utan undantag = bussresor, deltagaravgift, måltider + hotell får du gratis inträde på 
Bungemuseet. Anmäl dig utan formulär via e-post eller brev (se ovan); Skriv medl.nr, namn och adress +, antal personer. Glöm 
inte att ange ev. önskemål beträffande dietmat och rumskamrat. Krångligt?! Skicka in blanketten med posten istället! I båda fallen 
kommer bekräftelse i form av faktura inom en vecka. 
Resan till och från Gotland bokar du själv; färjan med DESTINATION>>GOTLAND  via internet eller pr telefon 0771-22 33 00 eller på 
närmsta resebyrå som också kan hjälpa till med bokning av landtransport på fastlandet och flygbokning till Gotland. 

Välj                                                                                                             Fyll i antal . . . . . . och belopp!     
 Anmälan till allt                            ANTAL                              KOSTNAD           

□  med logi i dubbelrum  samt 2 bussresor, deltagaravgift, konserter, Bunge museum, måltider. ___ pers à  3 395:-  ______ 
□  med logi i enkelrum samt 2 bussresor, deltagaravgift, konserter, Bunge museum, måltider  .. ___ pers à  4 695:-  ______ 

 Har du fyllt i ovan, skall du fortsätta vid Samåkning nedan samt förutom personalia ange ev. önskemål beträffande dietmat, rumskamrat.========___                                                                     
e l l e r 
 Anmälan till aktiviteter och boende efter eget val 

Buss 
□  fredag kl 09.00-15.25 till Roma, Lau och Närs kyrkor  & åter till hotellet i Visby   .............. ___ pers à  130:-  ______ 

□  lördag kl 11.30-17.35 till Bro och Bunge kyrkor samt Bungemuseet & åter till Visby ............ ____pers à  120:- ______ 
Deltagaravgift för täckande av kostnader för orgeldemonstrationer, konserter, administration m m ..... ___ pers à  300:-  ______ 
        Obs! Ingen deltagaravgift för den som endast kommer till årsmötet och inte bokar någon aktivitet på detta formulär! 
Bunge friluftsmuseum, guidat besök lördag kl 14.20-15.15  ........................... ____pers à 120:- ______ 
Gemensamma måltider  
□  fredag kl 10.30, 12.45 fika resp lunchbaguette vid/i bussen ..................................................... ____pers à  100:- ______     
□  fredag kl 18.15 på hotellet: 2-rätters middag exkl dryck ......................................... ___ pers à  315:- ______ 
□  lördag kl 10.30: Fika efter årsmötet .................................................................... ___ pers à  50:- ______ 
□  lördag kl 12.40, 16.25 Lunchbaguette resp fika vid/i bussen  ..................................  ___ pers à   100:- ______ 
□  lördag kl 18.00 på hotellet: 2-rätters middag exkl dryck  …………………………. ___ pers à  315:- ______ 

Best Western Strand Hotel Visby  Obs! Kryssmarkera endast ett hotellalternativ nedan  
Plats i dubbelrum pris/person:  □A natt mot fredag t o m natt mot söndag 1965:-  □B enbart natt mot fredag 690:-.   
□C enbart natt mot lördag 690:-.  □D enbart natt mot söndag 690:-  □E natt mot fredag t o m natt mot lördag 1330:-.  
□F natt mot lördag t o m natt mot söndag 1330:-.   
Plats i enkelrum:  □G natt mot fredag t o m natt mot söndag 3275:-  □H enbart natt mot fredag 1125:-. 
□I enbart natt mot lördag 1125:-.  □J enbart natt mot söndag 1125:-.  □K natt mot fredag t o m natt mot lördag 2200:-.              ______ 
□L natt mot lördag t o m natt mot söndag 2200:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Uträkning av hotellkostnad: Ange ovan förkryssad alternativbokstav: __  Fyll i och räkna ut:……___pers à  ____     ______ 

Samåkning  KRYSSA om någon ruta gäller:                                                                                                        Slutsumma: ….    ______ __ 
Jag har □ ledig plats för / □ behov av plats för  ___ st  pers. i bil sträckan .........................-.............................. 
Övrigt 
□  speciella önskemål angående mat: ………………………………………………………… 

□  önskar dela dubbelrum med: ………………………………………………………………. 

Namn: ………………………………………    Ev. medfölj. fam.medl: …………………………………………….. 

Adress: ………………………………………Postnr & ort: …………………………………………….………… 

Tel: …………………………Mobil:……………….…     e-post: …………………………………..………… 
 
Datum och underskrift: ……………………………………………………………………….. 
Insändes snarast och helst senast 31 januari 2017. Vid senare anmälan kan hotellrum och plats i bussen ej garanteras. Antalet platser 
är begränsat då högsäsong råder i Visby. Först till kvarn . . . och medlemmar i Svenska Orgelsällskapet har företräde. 

Specificerad faktura på avgiften utsänds inom en vecka efter att anmälan inkommit. Fakturan är bekräftelse på att – och hur! – din 
anmälan registrerats. Den skickas som PDF-fil till den e-postadress som du angivit ovan. Saknas e-postadress kommer den som vanlig 
postförsändelse. Kontakta Jerker Sjöqvist (e-post & tel ovan) om fakturan uteblir. Betalning måste vara bokförd på Principalmusiks 
konto senast den 15 mars från vilken dag anmälan är bindande. Vid senare avbokning på grund av sjukdom eller annat ”giltigt skäl” sker 
återbetalning med avdrag för de ev. kostnader Svenska Orgelsällskapet måste betala med anledning av avbokningen. 
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