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ANMÄLNINGSBLANKETT

Anmälan till Goda Nyheters
årskonferens 1-3 juli 2022

OBS! Anmälan ska vara kansliet tillhanda senast måndagen den 23 maj 2022. 

Namn:  _____________________________________________________________________________

Namn: _____________________________________________________________________________

Adress: _____________________________________________________________________________

Postnr: _________________________________  Ort: _____________________________________

Telefon: ________________________________  E-post: __________________________________

Ankomstdatum: _________________________  Avresedatum: ____________________________

❏ Deltar i årsmötet
❏ Understödjare

Det utgår ingen avgift för att delta i konferensen. 

Önskar du boende på något av konferenshotellen och vill ta del av de gemensamt anordnade 
måltidsarrangemangen, fyller du i på sidan till höger, där du också ser priserna. Information om 
hotellen finns på sid 14.

Observera att vi behöver din anmälan även om du inte önskar några måltider eller hotellrum.
Detta är viktigt för att vi korrekt ska kunna notera deltagande i årsmöte, deltagarlistor, namn-
skyltar osv. Anmälan är därför viktig även vid deltagande endast en av dagarna.

Anmälan till barn- och ungdomsprogrammet: 
Namn: _________________________________  Ålder: ____________

Namn: _________________________________  Ålder: ____________

Namn: _________________________________  Ålder: ____________
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Bokning av hotellnätter:

❏ Torsd–fred ❏ Fred–lörd ❏ Lörd–sönd

❏ dubbel (1 090:-) ❏ enkel (990:-)

❏ dubbel (850:-) ❏ enkel (650:-)

Scandic Grand Hotel: 
  City H otel: 

Summa boende  Antal nätter _______ x _______(rumspris) = 

Mat: Erbjudande för medlemmar
Ingen måltidskostnad för förstagångsdeltagare en valfri konferensdag.

Namn:  ______________________________   Vald dag:   ______________

Namn:  ______________________________   Vald dag:   ______________

ANMÄLNINGSBLANKETT

Bokning av övernattning,
måltider och arrangemang

Behov av specialkost: ________________________________________________________________

Summa måltider

Antal personer á pris
Totalt

kronor  Fredag Vuxen Barn o ungdom Vuxen Barn o ungdom

Lunch 125:- 0:-

Besök vid nya kanslibyggnaden* 0:- 0:-

Middag 125:- 0:-

Kvällsfika 50:- –

Lördag
Fm-fika 50:- –

Lunch 125:- 0:-

Em-fika 50:- –

Högtidsmiddag 220:- 0:-

Förfriskning 0:- –

Söndag

Kyrkkaffe efter gudstjänsten köps på plats i Pingstkyrkan.

* inkl. buss, kaffe och tårta
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ANMÄLNINGSBLANKETT

Anmälan till Goda Nyheters 
årskonferens den 1-3 juli 2022 
i Pingstkyrkan Örebro

Avsändare:

Namn ________________________________________________________

Adress _______________________________________________________

Postnr _____________________ Ort _____________________________

• Tag loss blanketten från konferensboken och fyll i din anmälan.

• Tejpa igen och skicka den till Goda Nyheter, Box 9023, 700 09 Örebro,

alternativt scanna/fotografera blanketten och e-posta till info@godanyheter.org

Du kan även gå in på vår hemsida, fylla i anmälningsblanketten, spara

ned den och e-posta till oss.

• Anmälan ska vara kansliet tillhanda senast måndagen den 23 maj 2022.

• Du får från kansliet bekräftelse på din anmälan och inbetalningskort

för kostnaden.
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