BUS-dagarna 2019
Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala
10 - 11 april 2019

TEMA: Back to basic

Back to basic

Temat för 2019 års BUS-dagar är
”Back to basic”. Det är viktigt att,
i allt som händer i vår omgivning,
hitta tillbaka till den stabila grunden.
Att ta avstamp i rötterna för att driva
yrket och verksamheten framåt.
Våra närmsta samverkanspartners,
Konsumentverket och Kronofogden,
har en stor påverkan för grunden i
vårt arbete och de deltar självklart
i programmet för att berätta om det
vi tillsammans jobbar med. Vi vill
även lyfta fram vikten av att lära av
varandra och därför kommer goda
exempel att förekomma vid flera
tillfällen under konferensen. Med

våra rötter som grund är det självklart
viktigt att även se framåt och framtidsspaningen består bland annat av
aktuell forskning samt nyheter om
nya Boss.
BUS-dagarna 2019 hålls i Uppsala,
landets fjärde största tätort och kyrkligt centrum i Sverige. Utmärkande
för staden är Fyrisån, Domkyrkan och
Uppsala Slott, och här finns också
nordens äldsta universitet. I Uppsala
finns konst, natur och historia nära.
På onsdag, efter dagens program,
kommer vi att erbjuda ett antal valbara, guidade turer där du kan se mer

av Uppsala. Mer information om det
hittar du på anmälningssidan.
Programmet kommer ut i januari,
men redan nu kan du anmäla dig
via www.busforeningen.se. För 2019
års BUS-dagar upprepar vi förra årets
specialerbjudande för ordinarie medlemmar, som återigen erbjuds att delta i
konferensen till ett rabatterat pris.
Varmt välkommen till Uppsala och
BUS-dagarna 2019!
Styrelsen
BUS-föreningen

Praktisk information
Konferensen

Utbildningsdagarna för budget- och skuldrådgivare
äger rum på Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala
Torg 1, 10 - 11 april 2019.

Kostnader (exkl moms)

Deltagare

Boende (pris per person och natt, exkl moms)
* Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32
Enkelrum 			
1 550 kr
Del i dubbelrum
950 kr

Konferensen vänder sig till budget- och skuldrådgivare,
chefer och politiker i kommunerna. Konferensen vänder sig även till rikspolitiker, organisationsföreträdare
och myndigheter.

Anmälan

Anmälan görs på www.busforeningen.se. Sista anmälningsdag är 8 februari 2019. För frågor gällande din
anmälan kontakta Commee AB på 070-342 21 38 alt
stefan@commee.se.

Avbokning

Vid avbokning senare än 8 februari 2019 debiteras en
avgift på 75% av konferensavgiften. Vid avbokning
senare än 3 april debiteras 100% av konferensavgiften.

Upplysningar

Ytterligare information lämnas av:
Anna Nilsson			
0921-629 29
Anita Grankvist			
0911-69 71 22

Konferensavgift exkl boende
Konferensavgift exkl boende för medlem

3 695 kr
2 995 kr

* Park Inn by Radisson, Storgatan 30
Enkelrum			
1 600 kr
* Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4
Enkelrum			
1 790 kr
* Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23
Enkelrum			
1 750 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 i förhållande till konferenslokalen.

Övrigt
Arrangörerna reserverar sig mot eventuella ändringar.

eller maila till info@busforeningen.se

Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare
i kommunal tjänst

