PRAKTISK INFORMATION, GOTLANDSKONVENTET
PARKERING; Det är viktigt att alla parkerar på anvisad plats. Följ markeringarna.
Ingen parkering på gångarna runt skolan. Utryckningsfordon måste kunna komma fram.
RÖKNING; All rökning sker utomhus. Det finns hinkar uppställda för fimpar.
Vänligen, stå inte precis vid ingången när du röker.
INFORMATIONSDISKEN; är öppen, torsdag 18.00 – 19.00, fredag 14.30 – 16.30
lördag 11.00 – 14.00
TOALETTERNA ligger på nedre planet.
MÖTESLOKALERNA ligger på övre planet.
SJUKDOM; Om någon blir sjuk, kontakta informationsdisken eller någon av oss som bär lila
konventtröja, så hjälper vi till. OBS! Vi har inte huvudvärkstabletter etc.
KONVENTAVGIFT; Om man inte har betalt konventavgiften kan den betalas vid informationsdisken.
Barn och Alateen-medlemmar behöver inte betala någon avgift. Alla som har betalat konventavgiften får
en pin.
SUPÉAFTON; Restaurang Villa Manhem vid Visby hamn i norra delen på Scandic Visbys
hotellområde.
Mat: Medelhavsbuffé och till efterrätt jordgubbstårta
Plats: Palissadgatan 10, Visby.
Tid: Lördagen den 12 maj kl. 19.00
Pris: 280 kr/person.
Alla som har betalt supéavgiften ska visa sin voucher och byta den mot en supébiljett i informationen. Det
finns eventuellt biljetter att köpa i informationen för 280 kronor innan klockan 14.00 på lördag. Spara
supébiljetten, det blir lottdragning på den. Det går även bra att köpa enbart dans och discobiljett, den kostar
100 kronor. Det kommer finnas ett maratonmöte som börjar kl. 21.00.
I samband med anmälan kom ihåg att meddela alternativ mat (vegetariskt, allergi m.m).
Obs! begränsat antal platser, först till kvarn.
HATTPENGAR; En stor hatt är placerad nära informationsdisken vid ingången till aulan. Det går bra att
lägga bidrag i hatten. Överskotten av bidragen går till AA i Sverige.
ÖPPNA MÖTEN; Det flesta möten är öppna möten. Om barn som följer med på möten, inte trivs på
mötet, ber vi den som ansvarar för barnet, gå ut med barnet.
LITTERATUR finns till försäljning vid informationen.
ANSLAGSTAVLA; Det finns anslagstavlor att sätta upp meddelande som gäller AA, Al-Anon och
Alateen. Övriga meddelande läggs i cafeterian.
FÖRSLAGSLÅDA; Det finns en låda vid hatten där det går bra att lämna synpunkter,
ANONYMT! Prata gärna med oss i kommittén, om det är något ni funderar över.
FOTOGRAFERING; Det är förbjudet att fotografera under mötena. Mobilkamera får inte heller
användas.

