
Välkommen på årsmöte, inspirationsföreläsning och en 

helkväll på Mackmyra den 25 augusti 

Eftersom vi behövde flytta fram årsmötet på grund av Coronaviruset, 

så är det nu äntligen dags för årets "happening" i Visita Mellersta.  

Eftermiddagen inleds med Visita Mellerstas årsmöte följt av en inspirationsföre-

läsning av Tommy Lundberg. En buss tar oss sedan till Mackmyra. Där väntas  

välkomstdrink, guidad tur genom lager och destilleri samt whiskyprovning av sex 

sorters whiskey. Sedan avnjuter vi en trerätters middag i restaurangen.  

När kvällen är över tar bussen oss tillbaka till Scandic CH. 

 

Datum:  Tisdag 25 augusti 2020 

Plats: Gävle (Scandic CH) och Mackmyra 

Program:  

13.30 Registrering på Scandic CH 

14.00 Årsmöte 

14.45 Fika 

15.00 Inspirationsföreläsning med Tommy Lundberg 

16.30 Fri tid och incheckning 

17.45 Buss avgår mot Mackmyra 

18.00 Whiskeyprovning och helkväll på Mackmyra 

22.30 Buss avgår mot Scandic CH 

 

Vi kommer självklart att följa de regler och rekommendationer som gäller för att hålla 

detta event så säkert som möjligt för alla inblandade.  

https://tommylundberg.se/


Pris: 595 kr + moms/person (värde 1895 kr). I priset ingår årsmöte,  

inspirationsföreläsning, whiskeyprovning, trerätters middag  

inkl. dryckespaket. OBS! Logi ingår ej.  

 

Boende: Passa på att bo på Scandic CH i Gävle. Ange att du tillhör grupp  

Visita Mellersta, så får du ett specialpris. Boka via Scandics bokning på telefon 026-

495 84 10 eller maila till ch@scandichotels.com 

 

Anmälan: Maila namn, fakturaadress och eventuella matallergier till  

Sara Anderson senast den 20 augusti. 

Vi kommer att ordna så att den som vill kan delta på årsmötet digitalt, anmäl i så 

fall detta senast den 20 augusti. 

 

Samtliga handlingar inför mötet ligger sedan tidigare på https://visita.se/om-visita/

visita-mellersta Motioner till stämman skall vara inlämnade senast 10 au-

gusti till Sara Anderson. 

 

Varmt välkommen! 

Visita Mellersta  

Motivationskoden – vägen till 

hållbart medarbetarengagemang 

Efter årsmötet får vi lyssna till Tommy Lundberg, kom-

munikationsrådgivare och författare till bland andra 

böckerna Motivationskoden och Empatieffekten.  

Hans föreläsning handlar om vad som ligger bakom 

vår inre motivation, vad som skapar ett positivt,  

produktivt arbetsklimat och vad som är hemligheten 

bakom effektiva team. Vi får följa med på en tanke-

väckande resa genom ekonomisk och psykologisk 

forskning, den mänskliga hjärnan och insikter kring hur 

vi beter oss på våra arbetsplatser och varför. 
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