
Inbjudan till ARC-SWB konvent 4-5 maj 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Årets konvent kommer precis som föregående år att hållas på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i 

Jönköping. Sveriges DX-Förbund kommer också detta år att hålla DX-Parlamentet samtidigt på samma 

anläggning. Några programpunkter förutom måltiderna blir gemensamma med SDXF så det blir 

möjligheter att träffa andra DX-are. 

  

Anläggningen har all nödvändig audiovisuell utrustning och därtill en modern hotellanläggning med hög 

standard. Den får 8,3 poäng av 10 möjliga hos hotellbokningsföretaget Booking.com. Det finns både enkel- 

och dubbelrum och alla är renoverade till hög standard. Det finns fri Wi-Fi på alla rum och i alla lokaler. 

Parkering är inget problem. För att få en bild av anläggningen se www.svf.fhsk.se samt  

www.svfkonferens.se 

 

Det uppdaterade programmet: 

 

Lördag 
13:30 Livet i Ecuador och på HCJB. Mats Gunnarsson berättar. Ett SDXF-arrangemang men ARC/SWB-

are är välkomna om någon vill komma tidigare. 

14:00  Incheckning i receptionen. 

14:30  Eftermiddagskaffe med fralla serveras i huvudbyggnadens restaurang. Välkomsthälsning av ARC:s 

ordförande Göte Lindström. 

15:00  Ilpo Parviainen berättar om sitt arbete med att utveckla Jaguar. Lokal: Konferenssalen på 

Parkudden. 

16:30  Fria aktiviteter. 

18:00  3-rätters festmiddag inkl. dessert och kaffe tillsammans med SDXF. Vin- och ölrättigheter finns. 

20:00  Lisette Åkesson berättar om sina intryck från Cubaresor – pärlan vid havet och den tuffa vardagen. 

Lisette har smakat på allt från turistens lyx till att leva som kubanska i vardagen. Lokal: 

Konferenssalen på Parkudden. 

21:15  ARC:s klubbtävling. Anordnas av förra årets vinnare. Lokal: Konferenssalen på Parkudden. 

22:00  DX-vännernas auktion. Lokal: Konferenssalen på Parkudden. Därefter kvällsvickning och 

gemenskap i Parkuddens cafeteria tillsammans med SDXF. 
 

Söndag 
08:00  Frukost serveras i restaurangen. 

09:15  Island Hopping – de sydatlantiska öarna. John Ekvall berättar om sina besök på St Helena. Lokal: 

Konferenssalen på Parkudden. 
10:30  Årsmöte för ARC och SWB. Lokal: Konferenssalen på Parkudden. 

11:30  Avslutningskaffe med baguette i restaurangen. 
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Matsedel för ARC/SWB-konventet 
 

Lördag 4 maj – festmiddag 
 

Förrätt: 
Nubbesallad på kavring 
 

Buffé: 
Pulled Pork med coleslaw 

Salsiccia (italiensk korv) 

Kyckling med medelhavssmak 

Inkokt lax med dillmajonäs 

Mozzarellasallad med grillad paprika 

Potatisgratäng 

Hembakat bröd med tillbehör 
 

Dessert: 
Hjortron med vaniljkräm och rågsmulor 

 

Lättöl, cider, bordsvatten och kaffe 

Vin och starköl finns till försäljning 

 

 
Kostnaden för hela paketet blir: 

Tack vare en positiv offert från Södra 

Vätterbygdens Folkhögskola samt sponsring från 

ARC och SWB kan kostnaden hållas nere. 

 

Logi i enkelrum med dusch och WC inkl. alla 

måltider och konferensavgift kr. 900:-. 

 

Logi i dubbelrum med dusch och WC inkl. alla 

måltider och konferensavgift kr. 700:-. 

 
 

För betalning: 

Använd ARC Konvent, kontonummer 9159-855.065-0 Skandiabanken. Sista betalningsdag 26 april. 
 

Anmälan till ARC/SWB konventet så snart som möjligt dock senast söndagen den 7 april 2019 till: 
 

Göte Lindström 0761429828 eller mail: gote.lindstrom@svf.fhsk.se  eller 

Bengt Ericson 0709851860 eller mail: bengt.ericson@telia.com 

Hasse Mattisson 0478 18042 eller mail: hasse_mattisson@tele2.se 
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