Nordiskt kornseminarium 11-13 juli 2017
på Gotland Grönt Centrum, Roma
Välkomna till Kulturspannmålskonferens/Nordiskt kornseminarium på Gotland Grönt Centrum 11-13 juli 2017!
I denna länk http://www.sv.se/avdelningar/sv-gotland/kurser/nordisktkornseminariumkulturspannmalsseminarium--23772/ kan du anmäla ditt deltagande för de tre
seminariedagarna. Det går inte att dela upp konferensen i olika programpunkter eller dagar. Priset fram till 31
mars är 2 900 SEK/person för paketet. Efter 31 mars betalar du 3 200 SEK/person. Konferensavgiften faktureras av
Studieförbundet Vuxenskolan på Gotland som vi samarbetar med.
Din resa och ditt boende bokar du hos Romabokningen fram tom 31 mars.
Vi har blockbokat Brukshotellet i Roma och Hotell Dalhem för deltagarnas räkning dubbel- eller enkelrum med
lakan och frukost. Vill du bo någon annanstans tex på Hallfreda Hotell får du kontakta dem separat.
Prisuppgifter och bokning av resa och boende på Brukshotellet och hotell Dalhem gör du hos Romabokningen helst
via mail: info@romabokningen.seTelefon alla vardagar mellan 9-17 +46 (0)498 290 350
Boende för mindre grupper med självhushåll är möjligt också på Gotland Grönt Centrum i elevhusen.
Dessa bokas direkt med Grönt Centrum
Marie Louise Pettersson + 46 (0)498 69 10 50
eller mail marie-louise.pettersson@grontcentrum.se
Det nordiska kornseminariet 2017 på Gotland ger deltagarna möjlighet att uppleva kulturspannmålens vagga i
Ardre och se demonstrationsodlingar av många varierande sorter insamlade på ön i början av 1960-talet.
Seminarieprogrammet består av föredrag, goda exempel, utställningsmöjligheter för deltagarna, fältvandringar och
spännande studiebesök och naturligtvis spännande mat och dryck av kulturspannmål.
Seminariet vänder sig till det nordiska nätverket av odlare, mjölnare, bagare och andra förädlare med intresse av
kultursorter.
Årets ämnen är bland annat frågor som berör växtförädling, bakning, bryggning, utsädeskvalitet och hälsoaspekter.
Annan info och frågor angående konferensen och intresseanmälan som underlättar planeringen görs till
Riina Noodapera Gutekorn ek. förening riina.noodapera@hush.se
eller
Sten Rosvall Gutekorn ek. förening sten.rosvall@telia.com
tex kan du boka deltagande i middagarna för medföljande.
När du bokat in dig kan du anmäla till Riina om du önskar ett utställarbord så placeras du på lämplig plats.
När du bokar tidigt och får rabatten före 31 mars kan du även kolla i din region där du bor om du kan söka något
bidrag för deltagandet.(Kompetenscheckar eller liknande.)
Vi ses på Gotland sommar!
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