
Anmälningsblankett 
Svenskt Waldorflärarmöte 30–31 januari 2020 
 
Anmälan fylls i digitalt eller skrivs ut och fylls i för hand. Den skickas då till: 
Sekretariatet för lärarmötet, 
c/o Malte Nordling, 
Bovallen 3, 
726 92 Skultuna 
 
Observera att varje deltagare skall fylla i varsin anmälning. 
 
Den skriftliga anmälan är bindande och utgör tillsammans med den inbetalda 
deltagaravgiften den giltiga anmälan till lärarmötet. 
 
Om deltagaravgiften är bokförd på vårt plusgirokonto senast den 31 december 2019, är 
deltagaravgiften 1 400 kronor. 
Om avgiften blir bokförd 1 januari 2020 och därefter, blir avgiften 1 600 kronor. 
 
Sista anmälningsdag är 27 januari. Vid sjukdom återbetalas 40 % av inbetald avgift om 
avbokningen sker senast 27 januari. 
 
I deltagaravgiften ingår kursavgift, mat, kaffe/te och biljett till torsdagens föreställning. 
Frukost ingår ej i avgift och ej lunch eller kaffe före konferensens början torsdag 30 januari. 
 
Fyll i nedanstående! 
 

Namn:  

Skola:  

Min e-postadress:  

Namn på den som sköter 
inbetalningen på skolan 

och dennes e-postadress: 

 

 
Jag väljer följande seminariegrupper 
Gör 1a och 2a handsval för båda dagarna. Lägg märke till att vissa seminarier förutsätter att 
du deltar i samma grupp både torsdag och fredag. Se programmet. 
 

Torsdag 1:a val:  2:a val:  

Fredag 1:a val:  2:a val:  

 
Obs! Valen tillgodoses efter det datum som anmälan inkommer. Görs inget val tilldelar vi en 
seminariegrupp. 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1aDffCaqMXzwc8vHGbq2Vgfl-xvuGzctZAolv0KQREBE/


 
 
Övernattning: 

1) Se förslag i programmet! 
2) Övernattning i enkelt grupplogi på Örjanskolan inklusive frukost kostar 150 kronor. 

Betalas på plats kontant eller genom att swisha. Skolan har ett begränsat antal 
sängplatser (30 platser). 
 

Jag vill övernatta på Örjanskolan:  

 
Specialkost 
 

Önskemål om specialkost:   

 
Föreställningen med Samuel Andersson 
 

Jag vill gå på föreställningen med 
Samuel Andersson på torsdag kväll: 

 

 
 
Betalning av deltagaravgiften: 
Antroposofiska sällskapet, plusgirokonto 457 27 90-6 
Kontots internationella koder är: IBAN: SE90 9500 0099 6026 4572 7906 BIC: NDEASESS 
 
Frågor om anmälan hänvisas till: 
Malte Nordling, malte.nordling@vwaldorf.se, 0707 200 323 
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