
Hej förare i SPVM!  
Styrelsen i SPVM har härmed nöjet att bjuda in till Årsmöte 2020 med sedvanlig årsmiddag 
och utdelning av seriepriser!  
 
Årsmötet – 1 februari kl. 13:00  
Årsmötet kommer hållas den 1-2 februari på Stora Hotellet i Jönköping, precis som  
tidigare år. Vi börjar årsmötet 13:00, med paus för fika under eftermiddagen.  
Varje klass håller sedan sina respektive årsmöten på förmiddagen den 2 februari i mötes-
rum på hotellet.  
 
Motioner och diskussioner  
Eventuella motioner eller diskussionspunkter medlemmarna vill ta upp på årsmötet ska 
skickas in till info@spvm.se senast 1 januari. Vänligen fatta er så kort och  
koncist ni kan. En sammanfattning av inkomna motioner kommer skickas ut till  
medlemmarna ca 2 veckor innan årsmötet.  
 
Årsmiddagen – 1 februari kl. 19.00 
Vi börjar kl. 19.00 med en drink som SPVM bjuder på.  
SPVMs årsmiddag hålles i Stora Hotellets restaurang The Bishop's Arms klockan 19:30.  
Vi har beställt en tvårätters meny.  

* Förrätt 
* Kötträtt alternativt fiskrätt – ange vad ni föredrar när ni anmäler er! 
* Kaffe och liten chokladbit  

Priset för middagen är 365 kr. Mineralvatten eller lättöl (eller motsvarande) ingår i  
middagen. Övrig dryck tillkommer.  
 
Övernattning  
SPVM har reserverat ett antal enkelrum och dubbelrum på hotellet.  
Notera att varje förare måste boka sin övernattning själv!  
Ring Stora hotellet på nummer 036-100 000 och uppge bokningsnummer: 4993986 och 
SPVM samt garantera bokning med kreditkort.  
Obs! Stora hotellet kommer endast hålla SPVM:s reserverade rum fram till 3 veckor innan 
årsmötet, så vänta inte för länge med att boka!  
Ev. avbokning av rum utan debitering; senast en vecka före årsmötet. 
 
Vänligen mejla till info@spvm.se före 1 januari:  
- Om ni kommer på årsmötet.  
- Om ni kommer på middagen och hur många ni är.  
- Vilket alternativ av huvudrätterna ni vill äta.  
- Eventuella motioner ni har till årsmötet.  
 
Glöm inte boka ert hotellrum!  
Hälsningar / Styrelsen.  
. 

 
 

Bjuder in till  Årsmöte  
1-2 februari 2020 


