Vi har lyssnat på medlemmarna och har valt att istället lägga medlemsmötet på land och
därmed få mer tid att tillsammans diskutera gemensamma frågor.
Mötet kommer att vara på Scandic Hotell Järva Krog i Solna, norr om Stockholm.
www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-jarva-krog
Lördag kommer att bestå av grupparbete i frågor som t ex
- Vad är styrkan i din förening och vad skulle du vilja ha hjälp med
- Vad kan förbundet göra för din förening
- Vad kan andra lokalföreningar göra för din förening
- Vad ska förbundet ha som sina tre viktigaste hjärtefrågor
- Hur kan vi synas bättre (skolan, samhället, media mm)
Söndag består av en föreläsning om vad som är på gång inom stamning, följd av diskussioner
kring jubileumsåret 2017.
PROGRAM (OBS PREL)
Lördag:
13.00 lunch
14.00 ABF berättar, samt inledning till grupparbete
14.30 grupparbete
15.30 kaffe
16.00 återkoppling
17.00 ordförandemöte, andra fri tid
18.00 avkoppling
20.00 middag med social samvaro
Söndag
09.00 föreläsning: Andreas Knutsson
10.00 snabbfika och tömma rummen
10.15 föreläsning: Dr. Per Alm
11.15 planering av jubileet i mindre grupper
11.45 återkoppling och ordet fritt
12.00 lunch, därefter hemfärd
Ungdomarna ges möjlighet att diskutera egna frågor såsom ungdomsverksamhet,
ungdomssida under stamning.se, egen folder mm.
Förbundet kommer att visa upp sitt senaste material. Det vore intressant inför jubileumsåret
att få se lokalföreningarnas material (får också vara ett foto om materialet är skrymmande,
t ex rollup), så ta gärna med det ni vill visa upp.

Varje medlemsförening får skicka två personer, företrädesvis ordförande (eller
ställföreträdare) och en ungdom (minst 15 år). Om dessa platser inte fylls av två medlemmar
per förening (plus förbundsstyrelsen), ges tillfälle till att fler än två från en förening får delta,
så uppge gärna eventuella deltagare som kommer att stå på en reservlista. Här kommer det
att bli en proportionell fördelning, så att inte en förening skickar tio och en annan bara två.
Vilka som får plats meddelas snarast efter 18/9.
Deltagarkostnad är 400 kr/pp, plus ev enkelrumstillägg (300kr/pp) och billigaste färdsätt
gäller, ej taxi.
Du anmäler dig till din lokalförening, som i sin tur anmäler till förbundet, senast 18/9.
Anmälan är bindande.
Vi behöver följande information:
 namn,
 lokalförening,
 ev uppdrag i föreningen,
 dubbelrum (samt vem du vill dela med, annars tilldelas du en rumskamrat) eller
enkelrum (enkelrumstillägg 300kr),
 allergier mm.
Betalning måste vara kansliet tillhanda på Bankgiro 5430-0322 senast 30/9.

Anordnas i samarbete med

