Välkommen till årsmöte i Varberg
den 27-28 juli 2019
Årsmöteshelgen i år kommer
att hållas på västkusten i
norra Halland.
Årsmötesförhandlingen hålls
på Öströö fårfarm som ligger
beläget i det vackra naturområdet Åkulla bokskogar i
Hallands inland.
Öströö fårfarm har tagit
lammproduktionen till en helt ny nivå där lammet inte lämnar gården
förrän kunden varit och handlat lammkött i deras köttbod.
Övernattningen sker på Anna´s bed and kitchen som ligger med ca
15 minuters bilresa utanför Varberg.
Frukosten kommer att serveras på Sikta stenugnsbageri som ligger
mitt emot vandrarhemmet vi skall bo på.
Sikta stenungsbageri är ett utav företagen som ligger i en gammal
ladugårdsbyggnad som istället för att stå och förfalla har gjorts om
till små butiker för
bl.a. hantverk,
blommar och
ölbryggeri, en riktigt
bra ide och har blivit
mycket populärt.
Frukost går givetvis
även att tillaga i
boendets
gemensamma kök
om man så vill.

Till middagen på kvällen
kommer vi åka strax utanför
Veddige till Byaregårdens
brygghus där vi kommer äta
stenugnsbakad pizza och till det
någon utav deras egengjorda öl
eller läsk, är det någon som
frågar lite senare på kvällen så
är säkert Robert eller Inger mer
än villig att berätta lite om
deras verksamhet.
På söndagen kommer vi
att göra ett besök på
Varbergs fästning som
har medeltida anor.
Där kommer vi att få en guidad tur på utställningen "Kirgizistankonst och världsarv", en ullutställning utav Kerstin Paradis
Gustavsson.
När man ändå är där så kan man passa på att ta sig en titt på en del
utav Sveriges historia och bockstensmannen.
Efter turen på fästningen så kommer vi inta lunch på
fästningsterassen som ligger utmed strandpromenaden mot havet.
Fredag 26 Juli
För er som kommer redan på fredagen så finns det möjlighet att
grilla på kvällen i vandrarhemmets trädgård, ta bara med er vad som
önskas grilla.
Lördag 27 Juli
08.00
Kommer det att serveras en frukosttallrik på Sikta
stenungsnbageri, 75 kr/ pers.

09.15-09.30 Samåkning till Öströö fårfarm.
Medlemmar som kommer under dagen ansluter på Öströö fårfarm.
10.00 Lammsafari och guidad tur i gårdsslakteriet (ca 2 timmar).
12.00 Lunch + kaffe på Öströö fårfarm 250 kr/pers.
Meny: 5-timmarslamm, varsamt tillagat lammkött på låg
temperatur, länge. Serveras med potatisgratäng, kryddig
tomatsås, sallad, bröd och en god gelé.
Kaffe och kaka efter maten.
Efter lunch finns det tid att kolla runt i deras gårdsbutik och
hantverksateljé.
14.00 Årsmöte.
Efter årsmötet finns det möjlighet för den som att vill gå och köpa
sig lite kaffe i deras café, kaffe och kaka 60 kr.
Ca.16.00- 16.30 Hemfärd.
18.30 Samåkning till Byaregårdens brygghus
Stenugnsbakad pizza 100 kr/ pers + dricka.
Söndag 28 Juli
08.00 Kommer det att serveras en frukosttallrik på Sikta
stenungsnbageri 75 kr/ pers.
09.50 Avfärd till Varbergs fästning.
10.00 Guidad tur på Varbergs fästning (ca 60 min)
Ca.12.00 lunch på Fästningsterassen 150-200 kr/pers.
Menyn är tyvärr inte bestämd ännu men kommer att läggas
ut på föreningens hemsida www.finull.se i början på April
och då kommer även ett exakt pris sättas.
Föreningen står för de guidade turerna samt lammsafarin.

25 bäddar är preliminärbokade på vandrarhemmet:
1 styck 4 bäddars rum, 1180 kr ( 295 kr/bädd) inga våningssängar
1 styck 3 bäddars rum, 950 kr (317 kr/ bädd) Dubbelsäng + 1
enkelsäng
5 styck 2 bäddars rum, 720 kr (360kr/bädd)
4 styck 2 bäddars rum med dusch och toalett på rummet, 880 kr (440
kr/bädd)
Städning för den som vill kan köpas till för 70 kr/ rum
1 husvagnsplats 200 kr utan el eller 250 kr med el.
Sängkläder och handdukar tar ni med själva.
Incheckning senast klockan 20.00 på fredagen, meddela om ni
kommer senare än så.
Husdjur är EJ tillåtna.
P.g.a. att Varberg är en sommarstad och vandrarhemmet fylls fort så
kan de bara hålla sängplatserna till 10 juni, så har du bestämt dig,
vänta inte.
Anmälan till årsmötet, boende på vandrarhem, måltider samt
guidade turer gör du senast den 10 Juni till
Mari Neldemo via mail: mari@neldemo.se eller telefon 0730530954. Glöm inte att anmäla ev. matallergi.
Betalning för boende, frukost och lunch görs till föreningens
bg 5971-7926 i samband med anmälan. OBS! ange vem
inbetalningen gäller.
Vill man söka efter eget boende så finns det väldigt mycket hotell
och campingar i och runt Varberg, men vänta inte för länge då det är
en sommarstad och platserna fylls på fort.

Motioner
För att styrelsen ska hinna behandla motioner inför årsmötet
ska dessa vara styrelsen tillhanda senast 31 maj.

