
Program för SNF:s årsmöte i Örnsköldsvik 7 – 8 maj 2016 

Lördag 7 maj 

09:00  Samling vid Elite Plaza Hotell, Hotellgatan 9 Örnsköldsvik 

09:15  Avfärd med buss till Anders o Barbro Åbergs livsverk, konstmuseumet Mannaminne, 
Nordingrå 

10:30  Guidad visning av Mannaminne, Nordingrå 

12:00  Lunch på Mannaminne, Nordingrå 

13:15  Avfärd mot Örnsköldsvik 

14:45  Visning av auktionsmaterialet, Elite Plaza Hotell 

15:45  Auktion, Elite Plaza Hotell  

18:00  SNF Årsmöte, Elite Plaza Hotell. SNF årsredovisning presenteras i maj utgåvan av SNT,  den 
finns på SNF hemsida (www.numismatik.se) samt den finns också tillgänglig vid årsmötet. 

20:00  Gemensam middag, Elite Plaza Hotell 

Söndag 8 maj 
09:00  Samling vid Elite Plaza Hotell 

09:05  Avfärd med buss till Örnsköldsviks museum 

09:15  Guidning samt visning av myntfynd från orten, Örnsköldsviks museum. 

10:30  Visning av Nola Myntklubbs iordningställda utställning (numismatik och kuriosa), Café UH   

12:00  Lunch på Restaurang Varvsberget.  

13.30  Mötet avslutas på Restaurang Varvsberget 

14.15-14.30  Avfärd med flygtaxi till Örnsköldsviks flygplats. Tåg går vid 16.00. 

Måltider 
Lördagens lunch består av köttgryta med potatis/ris samt sallad, bröd, smör, måltidsdryck, kaffe o 
kaka till 
en kostnad av 100 kr per person. 

På lördagskvällen erbjuds följande trerättersmiddag. Rensteksmousse toppad med löjrom, 
Lammrostbiff med timjansås, sparris, lingon, klyftpotatis samt Pannacotta med bärsås. Måltidsdryck. 
Kaffe. Allt till en kostnad av 350 kr per person. Dryck efter önskemål beställs på plats och betalas 
separat. 

Söndagens lunch består av Stekt rödspätta serverad med remouladsås, morötter, kokt potatis. Lättöl 
eller mineralvatten. Glass med varma bär och kaffe till en kostnad av 235 kr per person.  

Meddela gärna önskemål om specialkost. 

Hotell 

Elite Plaza Hotel, Hotellgatan 9, Örnsköldsvik, tfn 0660-204190, enkelrum 940 kr och dubbelrum 1140 
kr. Priserna inkluderar frukost. Bokning kan endast göras per telefon. Ange bokningskod (SNF 
årsmöte) vid bokningen. Bokningen ska göras senast 2014-04-06 efter det kan rum endast erhållas i 
mån av plats. 

Hotell Focus, Lasarettsgatan 9, Örnsköldsvik, tfn 0660-82100. enkelrum 1295 kr och dubbelrum 1495 
kr.  Priserna inkluderar frukost. Bokning kan endast göras per telefon. Ange bokningskod (SNF 
årsmöte) vid bokningen. Bokningen ska göras senast 2014-04-06 efter det kan rum endast erhållas i 
mån av plats. 

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 2016-04-18. 

http://www.numismatik.se/

