Datum
Information till föreläsare ST-dagen, Rehabveckan
Hej ärade föreläsare på ST dagen den .. .. .. under Rehabveckan i ……..!
Vi är verkligt glada att ni ställer upp och vi tror att programmet för dagen kommer att bli
utmärkt för de ST läkare som deltar (vi får se hur många vi blir men runt 50 stycken skulle vi
kunna hoppas på).
Här kommer en länk till Rehabveckan, och ni kan (eller kommer inom kort kunna) klicka er
fram till schemat för ST-dagen där ni kan se exakt tid för er föreläsning:
http://rehabveckan.se/. Hör av er om något inte stämmer.
När ni kommer till ……….. konferenscentrum
(se http://rehabveckan.se/ för länk till exakt adress och färdbeskrivning) skall ni uppe ert
namn vid registreringen, och sedan kommer ni att visas till rätt lokal.
Ni tar antingen med er egen dator alternativt bara USB el likn (om ni vill ha
powerpointpresentation till föreläsningen). Dator, projektor finns på plats och
mikrofon/högtalare vid behov. Det kommer att finnas en ansvarig person på plats på
morgonen from ca 1 timme innan allt drar igång för att ni vid behov skall kunna testa
tekniken.
Av erfarenhet vet vi att det är värdefullt med åhörarkopior, helst tillgängliga via hemsidan i
god tid före ST-dagen. Vårt önskemål är att åhörarkopior mailas till daniel.dahlgren@ds.se
(webansvarig) senast 1 v före ST-dagen.
Vi har tyvärr inte möjlighet att ge er betalt men de föreläsare som kommer "utifrån" (d.v.s. ej
SFRM el lokal arrangör) kan skicka in sina resekvitton till arrangören för konferensen som är
Mathias Walin, Rufus & Joshua, Drakens Gränd 1, 111 30 Stockholm.
Vad gäller kostnader för er att delta i övriga konferensen gäller följande:
- Föreläsare dag 1 (ST-dagen) medverkar utan kostnad den dagen, och anmäler sig via mejl
till mathias@rufusjoshua.se med namn, yrkestitel och arbetsplats. Alternativt att jag anmäler
er (svara i så fall på detta mejl så ordnar jag).
Om föreläsare dag 1 önskar närvara dag 2 och eller dag 3
anmäler de sig via anmälningssidan:
http://rehabveckan.se/

Tveka inte att höra av er om ni har synpunkter eller frågor!
Hjärtligt Välkomna den …. ….!
Med vänliga hälsningar
………………………………….
………………………………….

