ALIV 2023 – kompletterande information
Dokumentets roll
Detta dokument ger kompletterande, mer detaljerad information om Autistlägret i Vadstena 2023.
Den viktigaste informationen ges på Infobladet,
som finns på autisterna.se.
Förkortningar
ALIV 2023 står för Autistlägret i Vadstena 2023.
#ALIV2023 används som tagg på sociala medier.
FA står här för Föreningen Autisterna.
Anmälan från 15/10 2022
Man kan anmäla sig från 15/10 2022, genom att
sätta in 3650 kr till Föreningen Autisterna. De
som föranmält sig i juli–september 2022, har tid
att betala och platser reserverade t.o.m. februari.
Andra får plats i ordning efter betalning.
Anmälan är personlig och bindande
Om du får förhinder trots allt, så kollar ALIVansvarig om det är fullt och någon på väntelista
som vill överta din plats, och du få pengar åter.
Om det blir fullt?
Om det blir fullbokat, så går det anmäla sig till
reservlista. Och skulle det bli cirka 9 på reservlistan i god tid, så frågar vi om vi kan hyra mer.
Logi
Vi skall få boende-sektion A och B som 2022.
Rumsfördelningen görs när lägret blivit ganska
fullanmält, förhoppningsvis i mars 2023.
Stora frukostmatsalen är stängd liksom 2022.
Seminarier
Vänta inte på seminarieämnen för att anmäla dig!
Det leds av anmälda, så anmälningarna sker först.
De rör autism. Alla som vill kan nog leda ett.
Schema
Första schemaskiss med tider kommer när ALIVansvarig hinner, helst snart. Kända ändringar mot
2022 är: Lunchtid 2 timmar istället för 1.30. Och
gemensam aktivitet i Arken 1 timme varje kväll.

Budget (kan justeras)
Summa Intäkter: 80 000 kr
63 000 kr
Deltagaravgifter (18 * 3500 kr)
2000 kr
Bidrag från Föreningen
7000 kr
Donation från TA
8000 kr
Övriga donationer
Summa Kostnader: 80 000 kr
67 050 kr
Logi (=18*5*745 kr)
10 000 kr
Arken
2 950 kr
Fika
Luncher och inträden
Det har stort värde om luncher och inträden ingår
i deltagaravgiften. Som 2022. För det är sociala
tillfällen; och det blir fel på flera sätt om några
pga fattigdom inte deltar i luncher och turism.
Men då behöver Föreningen Autisterna intäkter!
Om FA får in mer än budgeterat ovan, så betalar
FA luncher och inträden så långt pengarna räcker.
Donationer!
Förhoppning kan deltagare, medlemmar och
andra som har inkomst minst i normalområdet
eller har bra kapital – donera pengar genom att
sätta in på FA:s bankgiro eller Swish och skriva
”Donation till ALIV 2023”, tack!
Res måndagen 10/7 2023
Tid: måndag 10/7 kl. 14 – lördag 15/7 2023 kl. 12
Måndag 10/7 får deltagare få sina vandrarhemsrum tidigast kl. 14.00. Anländ inte till området
mycket tidigare. Sal Arken öppnas kl. 15.00.
Första programpunkt börjar kl. 16.00 i Arken.
ALIV-ansvarig bortrest
Jag TA planerar att vara bortrest från 21/11 till
någon gång i januari. Jag kommer ha med mig
dator och kolla e-post, men nog inte alla dagar.
Bank mer sällan. Så ha tålamod med bekräftelser.
Större uppgifter får vänta tills jag kommit hem.

Innehållet uppdateras efterhand. Nu: 2022-10-15

