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TEMA: RIV MURARNA

VÄLKOMMEN TILL VISBY!
21 - 23 april - Wisby Strand

25-ÅRS
JUBILEUM
Under 2020 fyller
Yrkesföreningen för budgetoch skuldrådgivare 25 år! Detta
kommer att märkas under hela
året, men vi kommer självklart
att fira detta speciellt under
BUS-dagarna.

GUIDADE
STADSTURER

FLYG OCH
FÄRJOR

Vi kommer att erbjuda
möjlighet till guidade
stadsturer i Visby i anslutning
till konferensprogrammet. Mer
information hittar du på
föreningens hemsida.

Till Gotland och Visby tar du
dig via flyg eller färja.
Programmet är anpassat till
aktuella ankomst- och
avgångstider. Mer information
hittar du på föreningens
hemsida.

KONFERENSENS UPPLÄGG
Konferensens program kommer att se lite annorlunda ut jämfört
med tidigare år. BUSdagarna kommer att börja på eftermiddagen
tisdag 21 april, och avslutas på eftermiddagen torsdag 23 april. På
tisdagen kommer vi efter avslutade föreläsningar att ha en
mingelmiddag på Clarion Wisby. Under onsdagen kommer vi att
fokusera på ett par huvudämnen där vi lyssnar till flera föreläsare
och sedan sammanfattar respektive ämnesblock i ett fördjupande
samtal. Onsdagskvällen börjar på Gotlands museum med en
historisk tillbakablick, och sedan fortsätter 25-årsfirandet med
middag på Wisby Strand. Konferensen fortsätter sedan på
torsdagen och avslutas vid 14.30-tiden på eftermiddagen. Det
detaljerade programmet beräknas vara klart i början av januari.

PRAKTISK
INFORMATION
Konferensen
Utbildningsdagarna för budget- och
skuldrådgivare äger rum på Wisby
Strand, Strandvägen 4, Visby, 21 - 23
april 2020.
Deltagare
Konferensen vänder sig till budget
och skuldrådgivare, chefer och politiker i kommunerna. Konferensen
vänder sig även till rikspolitiker,
organisationsföreträdare och
myndigheter.

ÅRETS TEMA: RIV MURARNA
Temat för BUS-dagarna 2020 är "Riv murarna". Vi har inte tänkt
riva ringmuren i Visby - men ser däremot många murar i vårt
samhälle som försvårar livet för de människor vi möter. Dessa
murar kan vara på flera plan, det finns murar mellan olika
kulturer och tankesätt, murar mellan myndigheter som försvårar
samverkan, murar i form av tabun gällande skuldsättning och
spelmissbruk. Hur kan vi riva dessa murar så att de istället bildar
broar?
Mot bakgrund av detta har vi valt att bland annat fokusera på
ämnena spelberoende, kulturkrockar och digitalisering i
programmet. Konsumentverket och Kronofogden kommer
självklart att medverka under konferensen med att ge oss senaste
nytt från sina verksamheter. Eftersom föreningen firar 25årsjubileum 2020 så kommer vi titta på vad som hänt under
dessa år, och även blicka framåt.

En mur är bara en bro på högkant
Emil Jensen

Anmälan
Anmälan sker via busforeningen.se.
Sista anmälningsdag är 14 februari
2020. För frågor gällande din
anmälan kontakta Commee AB på
070-342 21 38, stefan@commee.se.
Konferensavgift (exkl moms)
Konferensavgift
3 625 kr
Konferensavgift medlem 2 925 kr
Boende (pris per person och natt,
exkl moms)
Clarion Wisby
- enkelrum
1 290 kr
- dubbelrum
795 kr
Scandic Visby
- enkelrum
990 kr
- dubbelrum
645 kr
Donners Hotell
- enkelrum
1 345 kr
Om du önskar boende väljer du hotell när
du anmäler dig till konferensen. Om ett
alternativ saknas/inte är valbart innebär det
att hotellet är fullbokat. På anmälningssidan
hittar du en karta över var hotellen finns.

Avbokning
Vid avbokning senare än 14 februari
2020 debiteras en avgift på 75% av
konferensavgiften. Vid avbokning
senare än 3 april debiteras 100% av
konferensavgiften.
Kontaktuppgifter
Anna Nilsson, 0921-629 29
Anita Grankvist, 0911-69 17 22
eller mail info@busforeningen.se
Arrangörerna reserverar sig mot
eventuella ändringar

Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare
i kommunal tjänst

Oktober 2019
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