Inbjudan till distriktsmöte
för Lions i distrikt 101B

28 april 2018
Aros Congress Center, Västerås

Vi älskar att hjälpa – Vi finns alltid på plats – hos oss är allt möjligt

Välkomna till distriktsmöte på Aros Congress Center i
Västerås lördagen den 28 april 2018.

Här kommer du bli inspirerad, ha möjlighet att påverka Lions framtid och ha trevligt.
Kom och träffa vår kommunikationsbyrå Springtime. Temat blir i år PR och
kommunikation.
När Distriktsmötet inleds arrangeras ett Partnerprogram med utflykt till fantastiska Åsby
handelsträdgård, där intar ni även lunch i Hallstahammars Lions klubblokal.
På kvällen dukas det upp till fest i på Aros Congress Center i folkmun kallat ACC. Där ges
du möjlighet att mingla med alla våra gäster och deltagare och du kanske också känner för
en svängom. Det här får du inte missa!
Distriktsguvernören Britt Nilsson och Hallstahammars Lions är glada och stolta över att få
anordna detta distriktsmöte och vi hoppas givetvis att så många som möjligt kommer. Vi
skall göra det bästa för att Ni skall trivas i Västerås. Fördelar är också att det är
gångavstånd till ACC från hotell, parkering, järnvägsstation och husbilsparkering samt
shopping.
Välkomna,

Britt Nilsson

Distriktsguvernör
Lions Kil

Åke Nyquist

Distriktsmötesgeneral
Lions Hallstahammar
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Program – lördagen 28 april
8:00-9.45

Registrering

10:00-12:00

Öppningsceremoni

12:00-13:00

Lunch

12:00

Avfärd till partnerprogrammet på Åsby

13:00 - 16:00

Distriktsmötesförhandlingar med avbrott
för kaffe

20:00

Middag med dans

Partnerprogram Njut av Åsby handelsträdgård

Under Lions distriktsmöte i Västerås erbjuder vi dig ett
spännande besök på Åsby handelsträdgård i Hallstahammar.
Åsby har alltid varit en destination för växtälskare. Det kommer
det alltid att vara. De uppdaterar sitt stora växtsortiment efter
säsongerna och söker ständigt efter nyheter och inspiration till
sina kunder. Här kommer du hitta udda sorter som du inte alltid
finner på andra ställen. Personalen är kunnig, har stor
erfarenhet och ger råd som du kan lita på.
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Priser
Hotell Plaza
Dubbelrum
Enkelrum

1390 kr/natt
990 kr/natt

Hotell Esplanade
Dubbelrum
Enkelrum

1190 kr/natt
890 kr/natt

Fredag – Distriktsrådsmöte
Eftermiddagsfika
Middag

70 kr/person
170 kr/person

Lördag – Distriktsmöte
Förmiddagsfika med smörgås
Lunch
Eftermiddagsfika

70 kr/person
150 kr/person
70 kr/person

2 rätters middag, inklusive kaffe och kaka.

350 kr/person

Partnerprogram Åsby
Inklusive transport och lunch

200 kr/person

Söndag - Hedersrådsmöte
Lunch betalas på plats, anmäl dock ditt deltagande då vi bokar bord på
restaurang på stan.

Viktig information!
Bokning av deltagande, rum och måltider före 26 februari 2018 för att
du skall bli garanterad plats. Det är många aktiviteter i Västerås denna
helg.
Avbokning av rum och måltider efter 26 mars 2018 debiteras respektive
klubb.
Betalning görs till Lions Hallstahammars BG: 272-1330 senast 15 mars.
Frågor besvaras av Åke Nyquist, telefon 0706 - 378600
eller via e-post ake.nyquist@gmail.com.

Registrera och boka ditt deltagande på
www.dm2018vasteras.n.nu
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