
Inbjudan till
Förbundsdag och Stämma 2019

6 - 7 juli i Skövde.

Välkommen!



Välkommen att delta på förbundsdag och stämma 2019
i Skövde med Förbundet Skog och Ungdom.
Programmet kommer i korthet att se ut enligt nedan.

Ett detaljerat program med information om förläggning mm 
sänds till anmälda deltagare. Vår bas är Billingens stugby & cam-
ping där vi äter, har stämma och bor i vandrarhemmet samt någ-
ra stugor.

Notera att vi måste ha din anmälan senast 10 juni.

Lördag 6 juli:

Förmiddag Samling
12.00  Lunch
13.00 ca  Vandring med Martin (Rhododendrondalen,
   Ryds grottor och lite annat)
18.00 ca  Middag

Söndag 7 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. Efter-
   sträva 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 25 juni debiteras med 2 100 kr.

Övrigt:  Ärenden vid stämma enligt stadgarna.
   

PROGRAM
6-7 juli 2019



OMBUD, utses på distriktsstämma. Finns det inget distrikt får av-
delningarna i länet utse ombud.

Antal ombud är:
1 ombud jämte suppleant för det första 100-talet medlemmar och 
därefter 1 ombud jämte suppleant för varje påbörjat 300-tal med-
lemmar, beräknat på 2018 års medlemsantal.

MOTIONER och ärenden som distrikt eller avdelning vill ta upp på 
förbundsstämman ska anmälas senast 2 månader innan stämman.

STADGEÄNDRINGAR. Frågor och förslag gällande stadgeändringar 
ska anmälas till förbundsstyrelsen senast 3 månader innan stäm-
man.

ANMÄLAN till stämman görs till förbundskansliet. Anmälan på bifo-
gad blankett, helst via e-post.

STÄMMOHANDLINGAR sänds till anmälda ombud.

ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA att delta vid stämman. Inled-
ningsvis fastställs en röstlängd som talar om vilka som har rösträtt 
(se ombud ovan). Se gärna i våra stadgar vilka punkter som ska tas 
upp.



ANMÄLAN TILL FÖRBUNDSDAG OCH STÄMMA 2019.

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: ...............................................................
..............................................................................................................

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: ...............................................................
..............................................................................................................

Målsmans underskrift för deltagare under 16 år

....................................................................................................
underskrift och namnförtydligande

    Anmälan ska vara förbundskansliet
    tillhanda senast 10 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).


