
 

 

 
Inbjudan till MAS-konferens 2022 

 

Bäste medlem 

Nu är det äntligen dags för årets begivenhet, MAS-konferensen! Årets konferens äger rum 19–20 mars och 

kommer att hållas på Kalmar läns museum i Kalmar. I samband med konferensen håller vi traditionsenligt årsmöte, 

se separat kallelse. 

Anmälan till konferensen görs genom inbetalning till MAS Plusgirokonto och skall vara MAS tillhanda senast 

onsdag 9 mars. OBS! Om du betalar via internet är det viktigt att du anger namn, e-post, specialkost samt rätt 

betalningsalternativ (1 eller 2, se nedan) i fältet meddelande till betalningsmottagaren. Vid platsbrist går det bra 

att komplettera via e-post till kassören. 

Om du vill anmäla flera personer eller om du även vill betala årsavgiften, gör då gärna separata inbetalningar för 

att underlätta för kassören (och minska risken att du plötsligt står utan mat eller fika!). 

OBS att nedanstående priser är subventionerade och därför bara gäller för medlemmar; är du inte medlem måste 

du först bli det genom att betala in årsavgiften. 

 

Alternativ 1:  990 kr konferens, fika och lunch lördag och söndag  

Alternativ 2:  1 350 kr konferens, fika och lunch lördag och söndag samt mingel och middag lördag kväll 

 

Betalas till: MAS plusgiro 26 99 80–9 
 
Om du har särskilda önskemål om mat eller något 

annat konferensalternativ kontaktar du 

konferensorganisatörerna via 

konferens@marinarkeologi.info. 

 

Med hopp om snart återseende! 

 

Styrelsen för Marinarkeologiska sällskapet 

 

Internationell betalningsinformation: 
Nordea bank Sweden SE 1057 

Swift-code: NDEASESS 

IBAN-nr: SE52 9500 0099 6034 0269 9809 

Vid frågor kontakta vår kassör, Sven Berglöf: kassor@marinarkeologi.info 

 
 

 

 

 

 

  

  
 

 

Namn: ………………………………………………………...........……...........…                                           26 99 80–9                                                                                                      

                                   

                   
                                  Marinarkeologiska sällskapet 

 

Konferensalternativ (1 el. 2): ........  Specialkost: ........................................ 

                                                                                                       

Telefon: ……………………………………………………………...............….... 

 

E-postadress: ……………………………………….......................................... 

 
 
 

 

 



 

 

Konferensprogram 2022 
 
Lördagen 19 mars 
  

  9.15 – 11.30 Registrering. 

  9.30 – 11.00 MAS årsmöte. 

11.00 – 11.30 Fika. 

11.30 – 12.00 Öppning av årets konferens – 

Lars Einarsson  

 

12.00 – 13.00 Föredrag. 

 

13.00 – 14.00 Lunch på museets restaurang. 

 

14.00 – 15.30 Föredrag. 

 

15.00 – 15.30 Fika. 

15.30 – 16.30 Föredrag. 

 

17.00 - 18.00 Visning av museet. 

 

18.00 – 19.00 Mingel och lottköp. 

 

19.00 – 22.00 Middag på museets restaurang. 

 

Söndagen 20 mars 
 

10.00 – 11.00 Föredrag. 

 

11.00 – 11.30 Fika. 

 

11.30 – 13.00 Föredrag. 

 

13.00 – 14.00 Lunch på museets restaurang. 

 

14.00 – 15.00 Föredrag. 

 

15.00 – 15.30 Blommor och tårar. 

 

 

Besök sällskapets hemsida, 

http://marinarkeologi.info, för att se vilka talare som 

är inbokade de olika tiderna och om det skett några 

ändringar. 

 

Boende i Kalmar 
 
Vi har gjort en gruppbokning på Kalmarsund Hotell, Fiskaregatan 5, 392 32 Kalmar, telefon 0480–43 03 80. 
 
Standardrum, 1 person: 745:– per natt. 

Standardrum, 2 personer: 945:– per natt. 

 

Priserna är inklusive frukost och moms. 

 

Gästerna kontaktar hotellet direkt och uppger kod: marin2022. Rummen går endast att boka direkt via hotellet 
genom att ringa (0480–43 03 80) eller maila (info@kalmarsundhotel.se) . 
OBS: du kan inte boka via hotellets hemsida eller andra bokningskanaler som exempelvis booking.com eller 
hotels.com). 
 

OBS att rummen måste bokas senast 9 mars. 
 


