
                  

 
Välkommen till RPG:s riksstämma 2021! 
 
RPG:s förbundsstyrelse, mottagningskommitté 
och förbundskansli hälsar dig välkommen till årets 
riksstämma i Västra Frölunda, Göteborg. Nedan 
finner du information som kan vara till vägledning 
under dagarna i Göteborg. 
 
Tider och registrering 
Registrering sker fredag 17 september från 
klockan 10.00 i Equmeniakyrkans entré där 
röstkort, dokumentation och 
deltagarförteckning delas ut till anmälda och 
avprickade deltagare.  
  
Från klockan 11.00 den 17 september serveras 
lunch. Riksstämman inleds därefter 12.30 och 
avslutas med lunch ca 13.30 den 18 
september. Nyvald förbundsstyrelse samlas 
efter avslutningen för ett kort konstituerande 
möte.  
 
RPG följer Folkhälsomydighetens 
rekommendationer för evenemang inomhus. 
Sittplatser i lokalen kommer att vara anvisade 
och deltagare uppmanas att undvika trängsel 
samt om man känner sig sjuk att stanna 
hemma.     
 
Plats 
Equmeniakyrkan i Fiskebäck, Citrusgatan 16, 
426 54 Västra Frölunda, Göteborg. Samtliga 
förhandlingar, kvällsprogram och måltider 
äger rum i kyrkan.  
 
Parkering och resa  
Kostnadsfri parkering finns utanför kyrkan. 
För kollektiv resa är busshållplatsen vid kyrkan 
Björnåsgatan. Spårvagn 1 och 7 från 
Drottningtorget går till Frölunda torg.                 

Från Frölunda torg går buss 90 och 97 till 
Equmeniakyrkan Fiskebäck. 
 
Boende 
Projektgruppen tipsar om två hotell som ligger 
ca 20 minuters resa från Equmeniakyrkan 
Fiskebäck.  Om dessa är upptagna hänvisar vi 
till allmänna bokningssidor som exempelvis 
booking.com där man anger stad och datum 
och får upp förslag. Vi rekommenderar alla att 
boka avbokningsbara rum.  
Spar Hotel Majorna, Karl Johansgatan 66, telefon 
031 – 7510700, e-post; majorna@sparhotel.se. 
Webbplats; www.sparhotel.se/kontakta-oss. 
Dockyard hotel, Skeppet Ärans väg 23, telefon 
031-857020, e-post; info@dockyardhotel.se, 
www.dockyardhotel.se.  
Fler boendealternativ; athome Bed & Breakfast, 
telefon 031-811000,  
Askims camping, telefon 031-400 100. 
 
Måltider  
I samband med anmälan anges eventuella 
önskemål om specialkost. Endast anmälda och 
avprickade deltagare erbjuds måltider. Enskilda 
måltidskuponger kan inte köpas på plats.    
 
Yrkanden och röstning 
Under Riksstämmans debatter deltar ombuden och 
styrelsen. Samtliga som vill begära ordet skall 
lämna in en yrkandeblankett till presidiet. 
Yrkandeblanketter finns hos presidiet. 
Endast ombud kan rösta på Riksstämman i enlighet 
med RPG:s stadgar.  
 
Avgift 
Avgiften är 750 kronor per deltagare och avgiften 
faktureras medverkande distrikt och föreningar.  
Övernattning och resor bekostas av deltagare.  


