
   

 

 
 

 

Välkommen till SYF:s  
Årsmöte 2020 

 

 5–6 mars i Borås  

 

 

   

Då var det dags igen att under två dagar få träffa kollegor och leverantörer samt få 
lyssna till intressanta föredrag. I år kan vi också glädjas åt att även några inbjudna 
kunder kommer att delta och dela med sig av sin kunskap. 
 
Vi kommer som traditionen ger att avsluta torsdagen med ett mingel och en 
gemensam middag som brukar vara både välbesökt och mycket uppskattad.  

Hållbarhet och Teknik är i år vårt tema.  

Att vi är en bransch som arbetar med hållbarhet framhålls inte alltid ens av oss själva 
och vi vill därför gärna lyfta hållbarhet ur flera perspektiv. Hur ser utvecklingen ut? 
Hur kommer vår bransch att påverkas? Vilka utmaningar har vi framför oss? Detta 
kommer kunder, leverantörer och ett forskningsinstitut att ge sina tankar om.  

Teknik och teknikutveckling är ett annat viktigt tema eftersom vi ska leva upp till allt 
större krav inom kvalitet, kostnadseffektivitet, miljö mm. Även här får vi ta del av vad 
leverantörer och utvecklare har på gång.  

 

   

Föreningsstämma 

Föreningsstämman kommer som vanligt att hållas i samband med Årsmötet men i år 
kommer den att hållas direkt på morgonen dag 1 den  
5 mars kl 10.00 
 
Vi ser fram mot intressanta dagar och en trevlig kväll tillsammans med er. 

Tid och plats: 
- Quality Hotel Grand i Borås den 5–6 mars 2020 
Vi börjar med registrering, kaffe o fralla mellan 09.00-10.00  
 
Pris: 
3500 kr (exkl. moms) /person.  
I priset ingår konferensavgift, 1 st. övernattning i enkelrum med frukost, 2 st. lunch, 
välkomstdrink och trerätters middag inkl. dryckespaket. 

Anmäl dig direkt! 
Program och övrig information om årsmötet hittar du på SYF:s hemsida inom kort och 
kommer även att mailas. Anmälan görs genom att fylla i och maila bifogad dokument till 
administration@syf.se. Ni får mailbekräftelse på er anmälan när den är registrerad. 

Vi behöver din anmälan senast: 
- Torsdag den 13 februari men önskar få den så snart som möjligt 

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till SYF:s Årsmöte 2020 i BORÅS! 

   

 

 

 

 

http://c.plma.se/?q=62478239802785350044&TId=1
mailto:administration@syf.se

