Til
EBAs medlemsbedrifter
v/daglig leder
Oslo 12. februar 2018

Invitasjon
Entreprenørdagen 2018 og generalforsamling i EBA
Torsdag 31. mai på Scandic Hotel Nidelven.
Det inviteres også til festmiddag med ledsagere torsdag kveld på Rockheim Panorama og
omvisning på Rockheim i forkant av middagen.
Vedlagt følger foreløpig program for Entreprenørdagen 2018 og agenda for
generalforsamlingen. Endelig program legges ut på EBAs nettside eba.no i slutten av februar.
Det er reservert rom på Scandic Nidelven fra torsdag 31. mai til fredag 1. juni 2018, og fra
onsdag 30. mai til torsdag 31. mai 2018 til de som har behov for dette. Begrenset antall rom.
Dersom du ønsker hotellrom må du krysse av for dette på påmeldingsskjemaet.
Enkeltrom pr. natt inkludert frokost:
Dobbeltrom pr. natt inkludert frokost:

kr
kr

1 295
1 395 pr. person 697,50)

Ledsagere:
Ledsagere inviteres til Entreprenørdagen, festaften og ledsagerprogram, som i år er en guidet
omvisning i Nidarosdomen. Husk å melde ledsager på ledsagerprogrammet ved å krysse av for
dette på påmeldingsskjemaet.
Antrekk festaften: Pent
Påmelding:
Vennligst register din påmelding. Klikk her
Dersom du skal være garantert hotellrom må påmelding registreres senest innen 6. april 2018.
Det vil være anledning til å melde seg på Entreprenørdagen frem til 9. mai 2018.

Utgifter i forbindelse med arrangementet dekkes etter følgende regler:
1.
2.

3.

Lunsj for delegater Scandic Nidelven 31. mai 2018 dekkes av EBA. For
ledsagere utlignes prisen etter påmelding.
Kostnader i forbindelse med festmiddag for delegater dekkes av EBA.
For ledsagere er prisen NOK 1600,- (inkl. mva).
For andre (ikke medlemmer av EBA) er prisen NOK 1600,- (inkl. mva)
Alle øvrige utgifter til reise og opphold dekkes av deltakerne.

2
Vi gjør oppmerksom på at prisene som oppgis på påmeldingsskjema kan være gjenstand for
endring, da prisene utlignes etter at arrangementet er avholdt.
Kryss av for riktig alternativ ved påmelding:
•
•

Delegater (medlemmer av EBA) – kr. 0,"Andre" er de som ikke har stemmerett på generalforsamlingen.
Antall delegater fra hver bedrift står i stemmelisten som er vedlagt invitasjonen.

Eventuelle allergier oppgis i påmeldingsskjemaet. Alle påmeldinger er bindende.
Årsberetning og regnskap vil bli sendt ut med vanlig innkalling 9. mai 2018.
Velkommen til Trondheim - vi håper å se dere 31. mai 2018.

Vennlig hilsen
ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG

Kari Sandberg
Adm. direktør

Vedlegg 1:
Vedlegg 2:

Program Entreprenørdag 2018 og generalforsamling, med forbehold om evt.
endringer
Stemmeliste pr. 12.2.2018

