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VARMT VÄLKOMMEN TILL IKFF:S KONGRESS! 
Den 6-7 april 2019 i Alvesta. 
 
Med detta utskick vill vi bekräfta att vi mottagit din anmälan och ser fram emot 
att träffa dig på kongressen i Alvesta.  
 
Praktisk information inför kongressen 
 
Tid:  
Start: lördag 6 april 2019 kl.12.00 (lunch och registrering) 
Slut: söndag 7 april 2019 kl.14.00 
OBS! Den nya styrelsens konstituerande möte äger rum kl.14-15, den 7 april.  
 
Plats:  
Hotell Rådmannen, Centralgatan 2, Alvesta.  
 
Kongressavgift:  
300 kr. Avgiften betalas av samtliga deltagare.  
Avgiften kan betalas kontant vid registrering på kongressen, överföring till 
bankgiro 5491-7166 eller genom att swisha till 1234760674 (märk betalningen 
med namn & kongressavgift).  
 
I kongressavgiften ingår: 
Lunch och middag på lördag 
Kaffe och fika lördag och söndag 
Lunch på söndag 
 
Resebidrag: 
Officiella kongressombud ersätts för resekostnader mot uppvisande av kvitto och 
för resa med billigaste färdmedel. IKFF har tyvärr inte möjlighet att bekosta resor 
för medlemmar som inte deltar som officiella ombud.  
 
Boende: 
IKFF bekostar boende för officiella kongressombud, nuvarande 
styrelseledamöter, samt nominerade styrelseledamöter. Övriga deltagare står för 
sitt boende själva, men IKFF hjälper till med bokning av rum om du uppgett att 
du vill ha detta i din anmälan.  
 
Boende är bokat på Hotell Rådmannen i centrala Alvesta och incheckning sker 
genom att ni uppger ert namn och IKFF. Det är även i hotellets lokaler som 
kongressen kommer att genomföras. 
 
Kontakt: 
Om du har några frågor om kongressen är du varmt välkommen att kontakta 
IKFFs generalsekreterare Malin Nilsson på malin.nilsson@ikff.se,  
08-7029810, 073-5416522. 
 
 



 Sida 2 av 2 
 

Uttalanden från kongressen 
I samband med kongressen vill vi passa på att göra ett eller ett par uttalanden om 
aktuella frågor. Det skulle kunna handla om EU-valet, att vår svenska sektion 
fyller 100 år i år, eller någon annan aktuell fråga. Har du eller någon i din IKFF-
närhet förslag på ämne du tycker är viktigt just nu, eller rentav förslag på uttalande 
så skicka gärna in dessa till info@ikff.se senast den 25 mars 2019 så utformar vi 
ett förslag tillsammans för kongressen att ta ställning till. Självklart finns också 
möjlighet att väcka förslag under kongressen, men genom att förbereda i tid har vi 
bättre möjlighet att få till ett bra uttalande.   
 
Frågor och kommentarer på styrelsens propositioner 
Vi välkomnar skriftlig input och kommentarer till de presenterade propositionerna 
inför kongressen och uppmuntrar alla kretsombud att diskutera dessa med sina 
kretsmedlemmar. Skicka gärna skriftlig input till info@ikff.se senast den 25 mars 
2019. 
 
 
Bifogade kongresshandlingar: 

! Preliminärt program 
! Dagordning 
! Förhandlingsformalia 
! Proposition: verksamhetsplan 2019-2021 
! Proposition: stadgerevidering 
! Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse 2017 
! Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse 2018 (Obs! utkast) 
! Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2019-2021 

 


