
 

 

 

 

 

Välkommen till Sällsynta diagnosers fysiska Höstmöte,  
helgen 15-16 oktober 2022 
 
Tema: Barn och unga- alla ska få må bra. 
Plats: Scandic Alvik Hotel 

 
Två personer inbjuds per förening/nätverk  
Vi bjuder in vår kontaktperson eller annan vald person, samt ytterligare en medlem i din 
förening/nätverk.   
 
Är du medlem i fria gruppen är det “först till kvarn”- principen. Vi har möjlighet att stå för 
kostnaden för 10 personer från Fria Gruppen.   
 

Vi vill gärna ha en blandning av nya och gamla medlemmar! Vi välkomnar därför såväl 
”nybörjare” som ”erfarna” till Höstmötet. Om du som får inbjudan inte har möjlighet att 
delta – fråga en av dina medlemmar!  
 
 

Plats  
Scandic Alvik (Gustavslundsvägen 153, Bromma)  
 

Hålltider  
Programmet inleds lördagen den 15 oktober kl. 10.30.  Fika serveras vid möteslokalen från cirka 
kl 10. På lördagskvällen serveras middag på hotellet, kl. 18.30.   
Programmet fortsätter söndag morgon kl. 09.00. Avslutning med lunch kl. 12.15 cirka. 
 
För dig som reser långt finns möjlighet att övernatta fredag till lördag på möteshotellet.  
 

Anmälan senast 9 september 
Anmälan senast 9 september via formuläret på vår hemsida: 
Höstmöte (fysiskt) oktober 2022, Anmälan : Sällsynta Diagnoser (sallsyntadiagnoser.se)   

 
Beställ din resa  
Riksförbundet Sällsynta diagnoser ersätter resekostnader för två personer per 
förening/nätverk, samt tio stycken från Fria gruppen.  
 
Resekostnaderna ersätts med billigaste färdsätt. Utnyttja möjligheten att få lågprisbiljetter.  
 
 
 

https://www.sallsyntadiagnoser.se/medlem/forbundsarsmote-2022-anmalan/


 

 

 
 
Du beställer och betalar resan själv. Du ersätts retroaktivt när du sänt in reseräkningen efter 
mötet. Ersättningsblankett hittar du på Riksförbundets hemsida. Kör du bil till mötet är 
ersättningen 1,85 kr/km. 
 
Boka ditt hotellrum själv! Avboka vid förhinder   

Samtliga deltagare, även de som bor i Stockholmsregionen, erbjuds övernattning på 
möteshotellet lördag-söndag. Sällsynta diagnoser betalar för hotellrummen.  
 
OBS! Du bokar själv ditt rum. Om du får förhinder, ansvarar du även för att själv avboka rummet 
snarast.  
 
Gör så här: När du anmält dig till Höstmötet, bokar du själv ditt hotellrum via länken nedan:  
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-alvik  
 
Uppge bokningskoden: BRIK141022   
 
 
 
Du är hjärtligt välkommen till Höstmötet! Din medverkan är betydelsefull.  
 
 

Riksförbundet Sällsynta diagnoser  

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-alvik

