
Anmälan till 2014-års AMC-träff i Halmstad 1-3 augusti 

 
Nu faller pusselbitarna på plats och programmet börjar ta form. Afterbeach, Teater, PopQuiz, 

Yoga, behandlingar och utflykter är lite av valmöjligheterna men största anledningen är ju att 

UMGÅS och det kommer vi se till att det finns massor av tid till! 

Som ny lägeransvarig är det mycket att tänka på så ni får gärna alla hjälpa till med eventuella 

frågor eller funderingar.  

Föreningen har som vanligt sökt bidrag från många olika fonder men har ännu inte fått svar 

från alla. Det är därför ännu oklart om hur mycket priset kan subventioneras.  

Vi gör allt i våran makt för att samla in sponsring och bidrag från olika håll även från privata 

företag. Så priserna nedan hoppas vi kunna subventionera mycket! 

Ni har också alla möjlighet att söka egna bidrag.  

 

Vi ber alla som lyckas få egna medel meddela mig om hur mycket ni fått. Detta för att så 

många som möjligt ska kunna komma till en så billig peng som möjligt.  

Fördelningen av medel kommer att beslutas av styrelsen när vi fått in alla anmälningar och 

uppgifter för en överblick av övriga kostnader. 

 

Preliminär anmälan ska vara inne 1 maj (ej bindande). 

Vi ber er att sända in eran bindande anmälan senast 1 juni genom att sätta in en 

anmälningsavgift på den svenska AMC-föreningens postgirokonto: 509124-4 

Anmälningsavgiften är 2000:-/familj. Ange fullständigt namn och antal personer 

inbetalningen avser. Vi kräver att man är medlem i föreningen för att få vara med på lägret. 

 

Vi vill också att ni fyller i anmälningsblanketten på nästa sida.  

Sänd den till lisaagevall@hotmail.com eller via post 

Lisa Agevall 

Erlandsliden 1 

302 93 Halmstad 

Mobilnr 0702-909777 (ring gärna om ni har frågor men efter 14.00 alla dagar) 

 

Hotellkostnaden, inkl all mat och mellanmål är följande (fredag lunch-söndag lunch) 

2762:-/vuxen person i dubbelrum superior (3 stjärnor) 

3278:-/vuxen person i enkelrum superior  

2300:-/vuxen person i dubbelrum standard (2 stjärnor, dusch i korridor, toalett och handfat på 

rummet) 

2760:-/vuxen person i enkelrum standard 

 

Barn födda 2012 och framåt gratis, resesäng finns ett fåtal, ta med själva om ni har. 

Barn födda 2007 till 2011 i förälders säng 350:-, i extrasäng 750:-. 

Barn födda 2006-1999 i extrasäng 950:-.  

 

 

Full betalning för AMC-träffen skall erläggas den 1:a juli. 

 

Jag och styrelsen ser fram emot att träffa er alla i Halmstad. 

Har ni frågor eller särskilda önskemål är det bara att höra av er till mig, antingen via mail eller 

telefon (se kontaktuppgifter ovan). 

 

OBS Glöm inte att fylla i uppgifterna på kommande sida och maila eller posta dem till mig! 

mailto:lisaagevall@hotmail.com


Uppgifter om deltagare ringa in diagnosbärare   

  X Förnamn Efternamn Född år 

Superior 3* (rekomenderas)         

Hotellrum 2*         

Antal rum         

Vuxen         

Make         

Maka         

Far         

Mor         

Barn          

Barn          

Barn          

Barn         

Assistent         

Assistent         

Elrullstol         

Extrasäng         

Resesäng         

I behov av stort rum         

 

Adress:______________________________ 

____________________________________ 

Telefonnr: ___________________________ 

Mail: _______________________________ 

 
För att vi skall kunna återbetala ev anmälningsavgift om ni av någon anledning inte kan 

deltaga behöver vi uppgift om till vilket konto pengarna skall återbetalas. 

Bank:_______________ Kontouppgifter:____________________________ 

 
Har du eller ditt barn permobil eller rullstol   Ja_____ Nej______ 

 

Önskemål om handikappanpassat rum  Ja______ Nej______ 

 

Specialkost, uppge antal om fler har  Gluten_______________ 

    Laktos_______________ 

    Mjölkfri______________ 

    Annan_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Övrig information: 

 

Vi kommer att ha personer som hjälper till med barnen när vuxna är på föreläsning. Om ditt 

barn har några särskilda behov, beskriv gärna utförligt här så vi kan hjälpa till på bästa sätt: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Skicka alla uppgifter via post eller mail till Lisa Agevall (se kontaktuppgifter 

ovan). 

 

 

 

Prisexempel på en familj med två barn med en extrasäng och två i förälders 

säng. 

 

2 vuxna med 3 barn födda 2001, 2005 och 2012 

2762 kr * 2+ 950+350+350 totalt 7174 kronor inkl mat och boende. 

 

Prisex 2 

 

2 vuxna  med 1 barn född 2013 

2762 kr * 1 barn totalt 5524 kr.  

 

Ring mig om ni har några frågor! 

 

Mvh Lisa 


