
Program för SNF:s årsmöte i Norrköping 13 – 14 maj 2017 
Lördag 13 maj 
10:30 Samling vid Grand Hotell, Tyska torget 2, Norrköping 

10:45 Guidad stadsvandring i Norrköping 

12:00 Lunch på Fiskmagasinet, Skolgatan 1B, Norrköping 

13:30 Visning av Norrköping Myntklubb medlemmars numismatiska samlingar, Grand Hotell  

14:30 Visning av auktionsmaterialet, Grand Hotell 

15:30 Auktion, Grand Hotell  

18:00 SNF Årsmöte, Grand Hotell  

20:00 Gemensam middag, Grand Hotell  

Söndag 14 maj 
08:45 Samling vid Grand Hotell, Tyska torget 2, Norrköping 

09.00 Avfärd med buss till Johannisborgs slottsruin 

10:00 Guidad visning av Löfstad slott 

11:15 Lunch på värdshuset Löfstad slott, årsmötet avslutas 

12.30 Avresa till Grand Hotell 

13.00 Ankomst till Grand Hotell 

Måltider 
Lördagens lunch består av lax, kokt potatis, kall dillsås, sallad, smör och bröd samt kaffe. Måltidsdryck (lättöl alt. 
mineralvatten). Allt till en kostnad av 180 kr per person. 

Middagen på lördagskvällen består av toast skagen med dill och citron. Lammrostbiff med rosmarinsky, haricot verts och 
ugnsbakad potatis. Kladdkaka med likörgrädde och kaffe. Måltidsdryck (lättöl alt. mineralvatten). Allt till en kostnad av 
350 kr per person. Dryck efter önskemål beställs på plats och betalas separat. 

Söndagens lunch består av rosmarininbakad fläskytterfile med sås på färska plommontomater, sallad, smör, bröd och 
måltidsdryck (lättöl alt. mineralvatten) samt kaffe med kaka till en kostnad av 165 kr per person.  

Meddela gärna önskemål om specialkost. 

Hotell 
Grand Hotell, Tyska torget 2, Norrköping, tfn 011-364100, enkelrum 740 kr och dubbelrum 1090 kr. Priserna inkluderar 
frukost. Bokning kan endast göras per telefon. Ange bokningsnummer ”SNF 130516” vid bokningen. Bokningen ska göras 
senast 2017-04-15 efter det kan rum endast erhållas i mån av plats och till normalpris. 

Scandic Norrköpings City, Slottsgatan 99, Norrköping, tfn 011-4955210, enkelrum 740 kr och dubbelrum 1090 kr.  
Priserna inkluderar frukost. Bokning kan göras per telefon mån-fre 07:30-17.00 eller via mail 
(norrkopingcity@scandichotels.com). Ange bokningsnummer ”SNF 120517” vid bokningen. 

Anmälan 
Anmälan till måltiderna, som är bindande, sker till Roger Lind, tfn 073-9496084, e-post: sigge@live.se. Därefter betalas 
avgiften för de måltider som valts till SNF:s PlusGiro 15 00 07 – 3. Detta måste vara gjort senast den 28 april 2017. 


