Kungsörnssymposium 2014
Årets kungsörnssymposium är förlagt till Boden den 26-28 september. Bland programpunkterna
kan nämnas aktuell forskning med sändarteknik och genetik, redovisning av årets inventerings- och
häckningsresultat i de nordiska länderna, ett tema kring fjällens rovfåglar samt deras byten m.fl.
programpunkter. Vi har även tänkt att bege oss ut på en exkursion till klassiska lappugglemarker.
De sista detaljerna i programmet håller just i dagarna på att bli klara och vi skickar ut ett detaljerat
program med hålltider senare.
Vi kommer att hålla symposiet på Hotell Bodensia, vilket ligger på gångavstånd från järnvägs- och
busstation. Vi startar på fredag kväll kl. 19.00 med samkväm och en inblick i Norrbottens natur. På
lördag kl. 08.30 startar symposiet och vi avrundar dagen med en gemensam middag. Söndag kl.
08.00 åker vi ut på exkursion i Norrbottens natur och vi avslutar symposiet med en gemensam
lunch.

Logi
Logi i dubbelrum för två nätter kostar 685 kronor per person. Enkelrum för två nätter kostar 1070
kronor. Login betalas direkt till konferensanläggningen i samband med symposiet.

Konferensavgift
Konferensavgiften är 1000 kronor per person. Avgiften täcker konferenslokal, bussexkursion, lunch
lördag och söndag samt middag på lördag och enklare förtäring fredag kväll.
Pris för dagbesökare: 600 kronor för lördag (inkl. lunch och middag), 400 kronor för söndag (inkl.
lunch)
Konferensavgiften betalas in i samband med anmälan till Kungsörn Sverige på plusgiro 57 46 59-9.

Resa
Varje deltagare ordnar själv resan till och från Boden. Tågen stannar i centrum liksom flygbussar
(eller taxi) från Kallax flygplats.

Anmälan
Anmälan sker på bifogad blankett på nästa sida, som skickas ifylld till aftonmora60@gmail.com

Välkommen till en spännande helg!
Styrelsen Kungsörn Sverige

Anmälan till

Kungsörnsymposium 2014 i Boden 26-28 september
Organisation/myndighet:
Deltagare

Delar rum med.

E-post

Alt. enkelrum*

Specialkost**

Deltar
delvis***

* Fyll i om några har önskemål vem de vill dela rum med. Här ska det också fyllas i om någon vill ha
enkelrum
** P.g.a. allergier eller andra skäl önskar vissa deltagare särskild kost. Ange önskemål om vegetarisk kost
eller förekommande allergier (gluten, laktos etc.)
*** Fylls i om någon anländer lördag eller är dagbesökare. För de som anländer fredag och deltar hela
helgen behöver inget fyllas i

Anmälan sänds in senast 20 september 2014
Praktiska frågor kring resor m.m. kan ställas till Berth-Ove Lindström:
E-post berthove.lindstrom@gmail.com, tel. 070-395 83 25

