
 

     
Vy från Frösö Park Hotel 2015 

                 

                Välkommen till 
Skankeföreningens årsmöte!  

   

Östersund 26-28 juni 2015 
 

Preliminärt program 
(reservation för ändringar) 

 

 

Fredag 26 juni kl. 1800 (Frösö Park Hotel) 
 

Registrering, mingel och musik.  
Föredrag om Opeätten och Frösöätten av Tommy Hernelind 
 
Lördag 27 juni 
 

1000-1100  Årsmöte och diskussion om föreningens verksamhet 
1100-1200  Bokhörna 
1200-1300  Lunch 
1300-1400  Info DNA-projektet och Frösö arkeologiska utgrävningar 
1400-1600  Frösötur genom samåkning i de fordon deltagarna har. 
1900  Middag för de som önskar 
Söndag 28 juni  
Fria aktiviteter, hemfärd 
 

 
 

Anmälan 
Anmälan till årsmötet senast 5 juni till Michael Häggmark, Hästjägarvägen 10,  
83433 BRUNFLO, 063-149102, ordf@skanke.se  Vi behöver din anmälan för att 
sköta arrangemanget på bästa sätt. Meddela ev. allergi i samband med anmälan.   

mailto:ordf@skanke.se


 
Mat och dryck 

Du är naturligtvis välkommen att delta vid årsmötet utan kostnad. Föreningen bjuder 
på buffélunch i samband med årsmötet, men i övrigt beställer och betalar deltagarna 
själva mat och dryck.  
Vi har förhandlat med Östersunds allra nyaste hotell, Quality Hotel & Resort Frösö 
Park, där programmet kommer att äga rum. OBS! De förhandlade billigare priserna 
gäller vid bokning senast den 11 juni, bokning därefter till ordinarie pris, ange 
Skankeföreningen Sverige som referens för billigare bokning.  
2 rätters middag 319 kr 
3 rätters middag 444 kr 

 
Boende 

Deltagarna beställer själva hotellrum i samband med anmälan. Östersund erbjuder 
ett stort antal boenden som Du kan ta del av genom t.ex. Turistbyrån  
(tel. 063 -144 001, www2.visitostersund.se/boende) eller Booking.com. 
 

Vi har förhandlat med Östersunds allra nyaste hotell, Quality Hotel & Resort Frösö 
Park, där programmet kommer att äga rum. OBS! De förhandlade billigare priserna 
gäller vid bokning senast den 11 juni, bokning därefter till ordinarie pris, ange 
Skankeföreningen Sverige som referens för billigare bokning.  
 

Dubbelrum 1005 kr inkl. frukost  
Enkelrum   880  kr inkl. frukost  
 

 
Hur hittar vi dit? 

Buss  Nr 3 
Bil  Kör mot Frösö kyrka och vidare till F4:s gamla område, där Du finner 

hotellet på Cronstads väg 2 
Taxi 063-199 000 
 

                    
 

 
 

                                        Viktig påminnelse!! 
 

Du som eventuellt ännu inte betalat in medlemsavgiften för detta kalenderår, 150 kr 
per person eller 200 kr för hel familj som är mantalsskriven på samma adress, ber vi 
Dig betala via plusgirokonto 81 32 70 – 6 

 Du kan även passa på att donera en slant till vårt DNA projekt, skriv in DNA projekt 
under meddelande när du betalar in på Plusgirot. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Ordförande        Michael Häggmark  ordf@skanke.se                      Hemsida                    http://www.skanke.se 
Sekreterare          Harriet Augusén         sekr@skanke.se                      Org-nr      89 32 01 - 87 35 
Kassör        Ulf Frykman         kassor@skanke.se                      Plusgirokonto      81 32 70 - 6   
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