NU SKA VI FIRA!
Förbundsdag och Stämma 2018
14-15 juli i Tranås.
I 100-årsjubileets tecken samlas de tre samverkande förbunden FSU-JUF-4H i Tranås
denna helg.
Under lördagen sker en gemensam invigning
och kvällen bjuder på mingel.
I övrigt kör varje förbund sitt eget program.
Skog och Ungdoms deltagare får en variant
på Goody-bag. För att detta ska fungera gäller att de som vill delta fyller i anmälningsblanketten och lämnar in i tid. Antalet är
dock begränsat.

Välkommen!

PROGRAM
14-15 JULI 2018
Välkommen att delta på förbundsdag och stämma 2018
i Tranås.
Programmet kommer i korthet att se ut enligt nedan.
Ett detaljerat program med information om förläggning mm
sänds till anmälda deltagare.
Möjlighet till logi även fre/lördag finns, anges på anmälningsblanketten.
Notera att vi måste ha din anmälan senast 11 juni.
Lördag 14 juli:
Förmiddag
11.30		
12.30 ca		
13.00		
			
18.00		
20.00		

Samling
Lunch
Avmarsch till Stadshusplan i Tranås
Invigning
Work-shop, kvalitetssäkring. Tid ej fastställd
Middag
Kvällsmingel

Söndag 15 juli:
09.00		 Förbundsstämma
12.00 ca		
Lunch
			Avslut och hemresa
Kostnad:		
			

Deltagandet (kost och logi) är gratis under
förutsättning att man deltar båda dagarna.

Resan:		
			
			
			

Fundera redan nu på din resa. Ersättning för
resa t.o.r som överstiger 500 kr utgår. Eftersträva billigaste färdsätt motsvarande tåg
2:a klass och samåkning vid bilresa.

			
			

Är du ombud utgår reseersättning för billigaste
färdsätt eller för resa med bil 18:50 per mil.

Återbud:		
			

Anmäld men ej utnyttjad plats eller återbud
efter 6 juli debiteras med 2 100 kr.

Övrigt:		

Ärenden vid stämma enligt stadgarna.

ANMÄLAN TILL FÖRBUNDSDAG OCH STÄMMA 2018.
Namn:
.............................................................................................
Adress:
.............................................................................................
Postadress: ............................................................................................
Telefon:
.............................................................................................
E-post:
.............................................................................................
Jag är medlem i (avdelningens namn): .......................................................
Jag är ombud för (avdelning eller distrikt): ..................................................
..............................................................................................................
Undertecknad deltar vid (kryssa): [ ] Förbundsdag lördag
						[ ] Stämma söndag
Logi önskas för tiden (kryssa):
[ ] fred/lörd
						[ ] lörd/sönd
Annat att meddela/särskild kost: ...............................................................
..............................................................................................................
GOODY-GREJER:
De som deltar under både lördag och söndag kommer att få en T-shirt och en
jacka under förutsättning av anmälningen kommit i tid. Ange din storlek här
nedan.
T-shirt (svart unisex med jubileumstryck).
Välj någon av storlekarna: Vuxen (unisex) XS-XXL, barn stl 90/100, 110/120,
130/140, 150/160.
Jag önskar storlek: ................................ på T-shirt.
Jacka (svart softshell med huva och FSU-logon på ryggen).
Välj någon av storlekarna: Herr XS-XXXL, Dam 34-46.
Jag önskar storlek: ................................ på jacka.
Målsmans underskrift för deltagare under 16 år
....................................................................................................
underskrift och namnförtydligande

				Anmälan ska vara förbundskansliet
				tillhanda senast 11 juni.

				Via e-post: forbundet@skogochungdom.se
				
Vanlig post: Förbundet Skog och Ungdom,
				
Box 2032, 641 02 Katrineholm.
				
(och här gäller att posta några dagar i förväg).
Goody-grejer gäller alltså endast deltagare som är med både lördag och söndag.

