
 

 

                             Syntolkning: DBU:s logotyp 

 

                  Inbjudan till DBU årsmöte                                       

Syntolkning på bild 1: Från årsmöte 2019, Ånnaboda. Fredrik står vid projektduken 

och tittar över publiken som håller upp sina gråa röstkort. 
Bild 2: En lånad bild från Google, en grupp rider på islandshästar i skogen, bland 

gröna skogar och lavendelblommor. 

 

Nu är det dags för DBU årsmöte då vi träffas, diskuterar och påverkar 

DBU:s framtid. Ni kommer också att få möjlighet att prova på 

islandhästridning! Självklart kommer det att finnas tid över för umgänge 

med nytt och gammalt folk!  

 

När? 8-10 maj 2020 

Var? Centrala Uppsala, Radisson Blu Hotel.  

Kostnad? 500 kronor då ingår det kost, logi, resor och aktivitet. 

 



 

 

Preliminärt program 

 

Fredag 8 maj 

 

16.30      Incheckning (hotellets incheckningstid börjar redan från kl 15) 

17.00      Middag  

18.30      Presentation och icebreaker lekar – lära känna varandra! 

21.00      Fritt samkväm 

00.00      Slut för dagen 

 

Lördag 9 maj 

 

06.30       Frukost öppnar 

08.30       Årsmötet börjar 

10.00       Förmiddagsfika 

10.20       Årsmötet fortsätter 

12.00       Lunch 

13.15       Gemensam transport till islandhästridningstur  

14.00       Islandshästridningstur inkl information och fika 

17.15       Gemensam transport tillbaka till hotellet 

18.00       Fri tid 

19.00       Middag 

20.30       Kvällsaktiviteter 

21.30       Fritt samkväm 

00.00       Slut för dagen 

 

Söndag 10 maj  

 

06.30       Frukost öppnar 

08.30       Årsmötet fortsätter 

10.00       Förmiddagsfika 

10.20       Årsmötet fortsätter 

12.00       Årsmötets avslutning, avtackning och utvärdering 

12.30       Lunch 

13.30       Hemfärd – tack för helgen! 

 

Med reservation för ändringar 



 

 

 

 

Anmälan: Sista anmälningsdag är 29 mars anmäl dig till dbu@dbu.nu. 

Skriv ditt namn, allergi, om du bokar resor själv eller om vi bokar åt 

dig (skriv då vart du vill åka från och till och vilka tider du önskar). 

Skriv också om du samtycker till hanteringen av GDPR (läs mer om 

GDPR längst ner i texten). 

 

Deltagaravgift: Deltagaravgiften ska vara betald senast 29 mars. 

Inbetalning görs till Plusgiro 447773-3 - ange ditt namn och DBU 

årsmöte. Anmälan är bindande efter 29 mars. Enda undantaget är 

giltigt läkarintyg då kan pengarna återbetalas. 

Observera att du måste betala in din medlemsavgift för 2020 för att ha 

rösträtt under årsmötet.  

 

Tolkbeställning: När det gäller tolkar så har DBU skickat en 

tolkbeställning på centraltolkar till årsmötet. 

Men du som är tolkanvändare måste också kontakta din tolkcentral (där 

du bor) och göra en beställning och meddela att du kommer använda 

centraltolkar på DBU:s årsmöte och be dem kontakta Stockholmtolkarna 

AB (STAB) som samordnar centraltolkarna under helgen. 

Men behöver du egna tolkar så gör du en egen bokning till din tolkcentral 

som får ordna tolkar åt dig.  

 

Motioner: Medlemmar har rätt att skicka in motioner senast 8 mars till 

dbu@dbu.nu. Ta chansen och påverka DBU:s framtid! 

 

Valberedning: Man kan kontakta DBU:s valberedning för frågor och för 

att lämna in förslag på kandidater. Maila till valberedningen@dbu.se. 

 

Årsmöteshandlingarna skickas ut till alla anmälda senast 8 april. 

 

Har ni frågor/funderingar om årsmötet, tolkar eller anmälan, maila till 

dbu@dbu.nu 
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Angående GDPR som är den nya dataskyddsförordningen, kallad GDPR 

(General Data Protection Regulation), som gäller inom EU från den 25 

maj 2018, GDPR sätter fokus på ett ökat integritetsskydd och reglerar 

behandling och hantering av personuppgifter. 

 

Med din anmälan till en aktivitet, så samtycker du att ditt namn sätts upp 

på en deltagarlista och att deltagarlistan skickas ut till medverkande t.ex. 

tolkcentralen på samma aktivitet. 

 

Meddela oss vid din anmälan om du inte vill ha ditt namn på 

deltagarlistan på e-post: dbu@dbu.nu.  

 

I samband med alla aktiviteter inom DBU brukar en deltagarlista 

upprättas med namnen på de som har anmält sig. Deltagarlistan skickas 

ut till alla medverkande på aktiviteten tillsammans med praktisk 

information och program. 

 

Syftet med att ta fram en deltagarlista för en aktivitet, är för att 

medlemmar ska kunna veta innan aktiviteten vilka som kommer.  

 

Hoppas vi ses och får en fin helg tillsammans! 

Varma hälsningar från DBU-styrelsen.  

 

 

 

Syntolkning: DBU:s logotyp          Syntolkning: DBU:s maskot Mullvaden. 


