
Välkommen till kongress i Täby 14-15/5 2022
Som framgått av annons i SFT Filatelisten är det förbundskongress i 

Täby lördag 14 maj och söndag 15 maj 2022 
i elevmatsalen på Tibble Gymnasium, Attundavägen 1 i Täby. 

Det är nu dags att anmäla ombud och beställa logi med mera. Anmälan av ombud ska enligt stad-
garna ske senast den 15 februari. Stadgarna finns på vår hemsida www.sff.nu/stadgar.  

Vi ser dock gärna att anmälan sker tidigare.
Observera att dessa ombud registreras som Din förenings representant/er till förbun-
det under kongressperioden 2022–2024. Det är givetvis viktigt att Du markerar om de kom-
mer till kongressen i Täby eller inte. Antalet ombud baseras på antalet betalande SFF- 

medlemmar i föreningen 2021, vilket framgår av anmälningsblanketten.

OMBUD
Ombuden ska ha betalat sin medlemsavgift 
2022 före kongressens start.
OBS! Blanketten ska skickas in även om ni inte 
kommer till kongressen i Täby.
Föreningarna betalar resa, hotell och uppehälle 
för ombuden.
Ta gärna med er respektive eller andra intresse-
rade. Det finns mycket att se på i Täby centrum 
och det är enkelt att åka kollektivt in till Stock-
holm.
Vi emotser Din förenings anmälan och eventu-
ell beställning av mat i god tid, dock senast 15 
februari.

PLATS FÖR KONGRESSEN
Kongressen genomförs i i elevmatsalen på Tibble 
Gymnasium, Attundavägen 1 i Täby. Det är cirka 
150 m från Täby Centrum. Ingången till Tibble 
Teater som ligger i samma kvarter som gymna-
siet ska användas.

RESA TILL KONGRESSEN, PARKERING
Från Stockholm City tar du Roslagsbanan från 
Östra station (Österskärslinjen) till station Täby 
Centrum. Därifrån är det cirka 200 m att gå. 
Restid från Stockholm, cirka 15 minuter. Tåg går 
ofta. Glöm inte att ”blippa” din biljett innan du 
går ombord på tåget. Det går dessutom bussar 
från Upplands Väsby (linje 684) till Täby Centr-
um, från Danderyds sjukhus (linje 605) till Täby 
centrum samt från norrförorterna i övrigt. Åker 
du direkt till kongressen från Stockhom, ta i stäl-
let buss 604 från Danderyds sjukhus och kliv av 
vid Tibbleskolan (40 m från gymnasiet).
Åker du bil tar du av från väg E18 (Norrtäljevä-
gen) antingen vid Viggbyholms trafikplats (nor-
rifrån) eller Roslags Näsby trafikplats (söderifrån) 
och kör efter skyltarna mot Täby C. Lämplig par-
kering finns framför skolan samt längs järnvägen 
mitt för Tibble Gymnasium (pendlarparkering, 
avgiftsfri och inte tidsbegränsad). Övriga parke-
ringsplatser i anslutning till Täby C har tidsbe-
gränsad eller avgiftsbelagd parkering.
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BOENDE
OBS! För kongressen gäller att man själv 
bokar och betalar sitt boende.
Du bokar själv hotellrum på Scandic Hotel Täby, 
Näsbyvägen 4, Täby (alldeles intill Roslags Näsby 
trafikplats) där också kongressmiddagen avhålls. 
Bokningsregler framgår nedan.
Enkelrumspris 890 kr/natt, dubbelrumspris 1090 
kr/natt, i båda fallen ingår frukostbuffé. 
Det finns två busslinjer mellan hotellet och Täby 
Centrum – linje 605 och 627. Båda bussarna 
stannar alldeles utanför hotellet (hållplats Kanal-
vägen).
• Enkelrum 890 kr inkl moms/natt.
• Dubbelrum 1090 kr inkl moms/natt.

FÖLJANDE REGLER GÄLLER:
• du bokar antingen via internet ( www.scan-

dichotels.se ) eller via telefon till Scandic 
centralbokning (08-517 517 00, tonval 1)

• du ska uppge bokningskod BFRI130522 vid 
bokningen

• du ska uppge kreditkortsinformation vid bok-
ning för att verifiera bokningen

• du ska boka senast 1 april 2022 för att få del 
av specialpriset

• du betalar direkt till hotellet
• du kan ändra bokningen eller avboka senast 

kl 1800 ankomstdagen, annars debiteras en 
natt. Vid tidig avresa ska du meddela hotellet 
senast 24 timmar innan avresa, för att inte bli 
debiterad för en natt.

MÅLTIDER, KAFFE
Kongressen startar den 14 maj kl 13:00. Du för-
utsätts ha intagit lunch innan dess.
Kaffe serveras i elevcafeterian 14 maj kl 15:30. 
Pris 30 kr för kaffe + kaka
Middag. Samling med fördrink inför kongres-
smiddagen på hotellet 14 maj kl 1900. Vi ska 
sitta till bords kl 1930. I övrigt, se nedan
Kaffe serveras i elevcafeterian 15 maj kl 10:30. 
Pris 30 kr för kaffe + kaka
Lunch serveras 15 maj kl 13:00 i elevcafeterian 
(kall buffélunch. Libanesisk Meze, 5 röror + kyck-
ling/köttfärsspett). Pris 170 kr inkl måltidsdryck 
samt kaffe efter maten

KONGRESSMIDDAG – MENY – PRELIMINÄR
(Kan komma att ändras i februari-mars 2022)
Fördrink – mousserande vitt vin, ett glas (alko-
holfritt alternativ finns)
Förrätt – Gravat hjortinnanlår, serveras med 
svartrotscrème, picklad shiitakesvamp och hav-
tornsemulsion
Huvudrätt – Ugnsbakad fjällröding, serveras 
med mandelpotatispuré, trippelroms beurre 
blanc och sotad bellaverde
Kaffe med kaka
Cash bar fram till kl 01:00.
Till middagen serveras lättöl/mineralvatten. Den 
som önskar något till kaffet beställer det före 
middagen i baren. OBS – kontantfritt hotell!
Fullgott veganalternativ och allergialternativ 
kommer att finnas. Måste beställas vid anmälan.
Kuvertpris: 510 kr, exklusive vin till måltiden. 
Vinpaket: Vinpaket – 210 kr (vin till förrätt och 
huvudrätt). Förbeställning önskvärt för att hotel-
let ska kunna ge bästa service.  

Älvsjö den 11 februari 2021
Sveriges Filatelistförbund
På uppdarag av styrelsen
Elisabeth Björklund-Joback



Förening

Adress för bekräftelse/faktura  

Namn på deltagare 

Namn på deltagare 

Namn på deltagare 

Namn på deltagare 

Vi beställer – mat under kongressen

14/5 Lördag. Em-kaffe och kaka, pris 30 kr Antal _______

14/5 Lördag. Middag/bankett, 2-rätters inkl bordsryck och kaffe, pris 510 kr Antal _______

14/5 Lördag. Vinpaket till middagen 210 kr Antal _______

15/5 Söndag. Fm-kaffe och kaka, pris 30 kr Antal _______

15/5 Söndag. Lunch inkl bordsdryck och kaffe, pris 170 kr Antal _______

Beställningen bekräftas med faktura så snart den inkommit till kansliet.
Den ska vara betald före den 15 april 2022. Vid utebliven betalning annulleras beställningen.
Anmäl önskemål om vegetarisk mat eller annan specialmat.

Underskrift:

Namn _______________________________________________________ medlemsnummer ____________

Insänds senast den 15 mars 2022, gärna tidigare till: 
Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö
E-post: kansli@sff.nu

Kongress i Täby 2022 - Beställning av mat



Ombudsanmälan kongress i Täby 2022
Som framgår av stadgarna har varje förening med högst 50 medlemmar rätt till ett röstberättigat 
ombud. Föreningar med fler medlemmar äger rätt till ytterligare ett ombud för varje påbörjat 100-tal 
medlemmar.
OBSERVERA att föreningen utser ombud att representera föreningen under kongressperioden 
2022–2024, oavsett om föreningen ska representeras på kongressen i Täby eller inte.

Förening ..................................................................................................................................

Antalet medlemmar som ni har anslutna till SFF är ............................................
Anmäler härmed som kongressombud för perioden 2022–2024
Namn                    Medl.nr i SFF  Deltar  Deltar ej
Ange också gärna eventuell e-postadress (på raden under namnet)   (markera med ett X)
1 ..........................................................................................................  ........................... ..........   ..........

1 e-post: .............................................................................................................................

2 ..........................................................................................................  ........................... ..........   ..........

2 e-post: .............................................................................................................................

3 ..........................................................................................................  ........................... ..........   ..........

3 e-post: .............................................................................................................................

4 ..........................................................................................................  ........................... ..........   ..........

4 e-post: .............................................................................................................................

5 ..........................................................................................................  ........................... ..........   ..........

5 e-post: .............................................................................................................................

Suppleanter:

1 ..........................................................................................................  ........................... ..........   ..........

1 e-post: .............................................................................................................................

2 ..........................................................................................................  ........................... ..........   ..........

2 e-post: .............................................................................................................................
Underskrift:
Namn .................................................................................................................

Namnförtydligande.........................................................................................

Medlemsnummer i förbundet........................................................................
Insänds senast den 15 februari 2022, gärna tidigare till: 
Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö
E-post: kansli@sff.nu



Välkommen som medlem i SFF! Just nu 200:-
Finns det någon i din klubb som inte är medlem i SFF?

Tipsa då om detta erbjudande!

Just nu kan du bli medlem för resten av 2022 för bara 200:-. Du får då:

• Tidningen SFF-Filatelisten 8 ggr per år
• Gratis småannonser i tidningen
• Sälja på förbundets köp- och säljsajt Samlamera
• Rabatt på Facit och Michel Online
• Delta i förbundets kurser och seminarier
• Rabatt på förbundets litteratur och produkter
• Rätt att ställa ut på utställningar

Anmäl dig här:

Ordinare avgift 520 kronor/år.
För att ta del av erbjudandet får du inte varit medlem i SFF under något av de senaste fem åren.

Välkommen till Samlamera
 
Samlamera är förbundets köp- och säljsajt där du kan komplettera din samling. Välj bland ett stort 
antal objekt både frimärken och vykort samt andra filatelistiska objekt.
På Samlamera kan alla som är registrerade köpa. Vill du sälja så måste du vara medlem i SFF. När du 
säljer så betalar du ingen provision utan allt är kostnadsfritt och ingår i medlemsavgiften.
På Samlamera finns också stöd för att ordna klubbens auktioner.

http://samlamera.sff.nu

sff.nu/medlemsansokan
Betala in 200:- på:
Swish 1230096297
BG 568–1580


