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FCIF	inbjuder	till	Norrlands	Weekend	2020-04-02--05		
	

	
	
FCIF inbjuder samtliga föreningar till möte i Boden. Där kommer vi att ha aktiviteter med 
varvat med teoripass om hur vi ska utveckla framtidens FCIF. 
Syftet är att samtliga föreningar ska träffas för att diskutera och komma fram till hur vi ska 
utveckla framtidens FCIF, inom tävling och friskvård. En annan fråga är också hur ni bedriver 
er egen verksamhet på hemmaplan? 
     

 
Rödbergsfortet                   Pagla skidstadion  
                 
Program 
Kommer att sändas ut i till samtliga deltagare i ett PM. De kommer att ske en aktivitet med 
kort tur på skidor och det är därför, vi behöver er vikt, längd och fot i cm. 
 
Deltagare 
Förening deltar med 1-2 personer per förening, varav den ena person ska ingå i styrelsen i sin 
förening, eller ha mandat att verka för den. FCIF styrelse förbehåller sätten att prioritera 
deltagare vid överanmälan. 
 
Sammanhållande för weekenden: 
FCIF:s framtidskommitté bestående av, Berth Samuelsson, Elisabeth Carlström, Jessica 
Lantto Jatko och Peter Ärfström, samt övriga delar av FCIF styrelse och kanslichef.  
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Logi 
Vi kommer att bo i fyrbäddshus, där sängkläder och handduk ingår. 

 
Måltider  
FCIF bjuder på samtliga måltider, frukost vid boendet, lunch och middag på olika platser i 
Boden. Avslutningsmiddag kommer att ske på lördag. Om man har allergier mot något, så 
skriv detta när ni skickar in anmälan för deltagande. 
 
Resor 
FCIF ekonomiska regler gäller. Deltagaren ska kontakta vår reseleverantör Företagsresor i 
Boden i god tid. Tel 0921-17740. Så att alla kommer med samma plan från Arlanda den 2/4, 
med avgång kl 17.50, vi har kollat så att det passar för alla föreningar som ingår i FCIF att 
hinna ta sig till Arlanda i tid. På återresan så landar vi på Arlanda kl 11.10. 
Se anmälan, bilaga 1, på vad ni skall lämna för uppgifter till Företagsresor i samband med 
bokningen. 
 
Kostnader  
FCIF bekostar allt för samtliga deltagare.   
 
Anmälan och frågeformulär 
Till FCIF senast 21/2. Anmälan enligt bilaga 1 och frågeformuläret bilaga 2. 
Se bilaga 1 och 2     ./1och 2 
 
Anmälningsavgift 
100 kr per deltagare, inbetalas på FCIF konto 159050-4 senast 21/2. ange Norrlands Weekend 
i Boden. 
 
Välkomna till en underbar och givande helg i Boden önskar FCIF  
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Bilaga: 1 

 

 

Anmälan till FCIF Norrlands Weekend 2020-04-02-05. 
 

Förening: 

 

Namn: 

 

Uppdrag i styrelsen: 

 

Tfn:   E-post: 

 

För en aktivitet behöver vi också följande: Längd:   Vikt: Fotlängd i cm: 

 

Speciella önskemål, t.ex. glutenintolerans, för frukost, lunch och middag 

 

Specificera vilken typ av intolerans man har:  

 

 

 
 

Företagsresor behöver följande uppgifter ni ringer 0921-177 40, 070-212 22 22 

 eller mail: info@foretagsresor.nu för att boka resan 

Namn 

Personnr 

Tfn    

E-post 

Ange samtliga anslutningsresor till och från Arlanda vid beställning. 

Om ni vill åka Arlanda express, så måste ni lämna ert kortnummer när ni beställer resan 

mailto:info@foretagsresor.nu


 

 

 

     Bilaga 2 

Norrlands Weekend Boden 2020-04-02—05 

I samband att respektive förening sänder en representant från sin styrelse, så ska alla 

föreningar också skicka in svar på följande frågor till FCIF kansli, mail 

forsvarsidrott@gmail.com  

Även de föreningar som ej kommer att deltaga ska skicka in svar på frågorna. 

Dessa frågor kommer att arbetas med under Weekenden i Boden, för att se hur vi ska gå 

vidare med FCIF. 

Detta är ett av tramp hur vi ska gå vidare med FCIF tävlingsprogram och vi får också reda 

på vad ni vill ute bland föreningarna. 

Följande frågor vill vi ha svar på: 

• Föreningens namn 

• Hur informerar ni om vad FCIF, vad det är och vad sysslar dom med  

• Vilka får vara med hos er 

• Hur många medlemmar har ni och hur får ni nya 

• Hur sprider ni FCIF tidning 

• Hur sprider ni inbjudningar till dom olika tävlingarna 

• Vad har ni för lokala evenemang på hemmaplan 

• Ligger FCIF tävlingar på rätta dagar, typ som nu. Lördagar och söndagar 

• Lämna synpunkter på vad som ni saknar inom FCIF 

 

 

 

Per Wikström  

Kansliet FCIF 
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