
Nu snäpper vi upp! Vi gör vår årliga aktivitet större, bättre och 
värdefullare. Inte minst genom att ha nöjet att bjuda in Er till en av 
Sveriges bästa konferensanläggningar.

Härmed inbjuds Du till Stora Aluminiumdagen 2018, som nu 
alltså blir Aluminiumdagarna – Föreningens årsstämma och för 
aluminiumbranschen intressant seminariedag. I år kompletterat med 
”Strategidag”! Nu siktar vi framåt, mot nya mål och en ännu bättre 
medlemsorganisation.

Svenskt Aluminiumindustri fick ett bra 2017, både aktivitetsmäs-
sigt och med nya projekt. 

I år har vi valt att sätta rubriken – ”Hållbar aluminiumindustri” – 
med underrubriken ”en Affärsmöjlighet”. 

På den kompletterande ”Strategidagen” kommer vi hålla en 
workshop med inriktning på, utifrån Er medlemmars verklighet, vad 
organisationen ska prioritera när vi fortsätter verksamheten framåt.  

Vi välkomnar gärna flera deltagare från respektive medlemsföre-
tag. Gärna, med tanke på ämnet, representanter från ledning, kvalitet 
och miljö. – ”The more – the merrier”!

Under förmiddagen den 16 april håller Svenskt  Aluminium sin årliga 
stämma. Till stämman utgår en separat kallelse till medlemmarna. 
Flera deltagare från respektive företag på stämman är ok, dock 
gäller en röst per medlemsföretag vid omröstning, 

Efter årsmötet erbjuds medlemmar och övriga deltagare till en 
intressant eftermiddag med spännande föreläsare. Efterföljande tra-
ditionellt mingel, middag och garanterad högklassig underhållning.

Årets Stora Aluminiumpris utdelas till det företag, person eller 
institution som bidragit till ett ökat användande av eller kunskap om 
aluminium. Vinnaren presenteras först under middagen.
Vi gästas av Jönköpings Landshövding – Helena Jonsson – som 
kommer att dela ut Stora Aluminiumpriset!

Nätverka! Tid och möjlighet att mingla med branschkollegor före, 
under och efter gemensam middag där vi också utlovar underhåll-
ning ”i världsklass”!!
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Årsstämma, seminarier och Strategidag håller vi på vackra Hooks 
Herrgård 16-17 april 2018. Kom gärna om möjligt i god tid för att 
avnjuta kaffe och smörgåsar m.m. före årsmötet.

Deltagaravgiften för Stora Aluminiumdagarna är för medlemmar 
2 600: -, för icke medlemmar 3 600: -. I detta ingår föredrag, 
workshop & diskussioner enligt programmet, kaffe, två luncher samt 
middag med mat och dryck och underhållning.

Om du som medlem endast deltar på årsstämman, är den avgiftsfri.

Utöver bifogat program ingår:
•	 Ankomstkaffe med smörgås, juicer och smoothies 
•	 Lunchbuffé inkl. måltidsdryck och kaffe 
•	 Eftermiddagskaffe med kakor, nötter och uppskuren frukt 
•	 Herrgårdens trerätters meny inkl. tillhörande drycker
•	 Kaffe med avec
•	 Högklassig underhållning!!

•	 Kravmärkt frukostbuffé 
•	 Lunchbuffé inkl. måltidsdryck och kaffe

Deltagaravgiften faktureras efter konferensen.

50 rum finns förbokade. Boka tidigt på 0393-210 80! 
Ange bokningsreferens ”Konferens Svenskt Aluminium”

Hotell betalas separat av respektive medlem till ett överenskommet 
pris av 1 594:- (exkl. moms).

Anmälan görs via mail till lars-inge.arwidson@svensktaluminium.se 
eller på telefon 070-588 32 07. Ange antal deltagare med namn och 
befattning. Sista anmälningsdag är den 23 mars!

För mer information – kontakta undertecknad via mail eller telefon.
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