TILL MEDLEMMAR I MOKS VÄST
Nu är det dags för Moks Västs årsstämma. I samband med denna bjuder vi även in er till en
föreningsträff!
Denna gång kommer vi att hålla till i Göteborg den 19-20 mars 2016. Som vanligt kommer vi
att umgås, äta gott och samtidigt bjuda på en uppfräschning i ett spännande ämne.
Vi hoppas även att ni föreningar vill vara med och dela med er av era erfarenheter. Kanske
presentera ett arrangemang ni genomfört eller bara berätta om hur ni jobbar i er förening.
Denna typ av erfarenhetsutbyte tror vi kan vara till stor nytta för alla! Anmäl gärna detta i
förväg så lägger vi in det i programmet!
Ni kommer också att få senaste info om organisationsutredningen som börjar ta form.
Schema för träffen följer nästa sida.
Vi kommer att bo på Hotell Scandic Crown i centrala Göteborg (mitt emot centralstationen)
och där kommer mat, logi och aktiviteter bekostas av distriktet. Man bor två och två. Önskas
enkelrum kan detta lösas om giltigt skäl finns. Årsmötet hålls också i ett av hotellets
konferensrum.
Resor bokas av personal eller så ersätts resor mot uppvisande av kvitto.
För att delta krävs anmälan. Samtliga föreningar får ta med 3 personer, men kan även anmäla
fler som i så fall får följa med i mån av plats. Meddela senast den 4 mars 2016 vilka som
kommer och även vilka utöver de tre garanterade som ni vill anmäla (om ni vill det). Även
matallergier eller övriga önskemål. Tänk på att vara tydliga i vilka ni skickar och vilka som
kan få följa med i mån av plats.
Anmälan görs på följande adress:
https://docs.google.com/a/moks.se/forms/d/1eMKnJPJPRQ0id2Z6ZKgLS68E32xdxyBZLi9o
vXMlMTo/edit?ts=56a12b13
Vid ev. frågor hör av er till Robert Hernwall eller Dennis Karlsson på vast@moks.se eller
ring på 0761-613234 (Robban) – 0735-797317 (Dennis)

Med vänliga hälsningar,
Robert Hernwall
Verksamhetsutvecklare MoKS Väst

SCHEMA
19 mars 2016
11:00 -12:00 Vi hälsar alla välkomna + incheckning
12:00-13:00 Lunch
13:00-15:00 Utbildning
15:00-17:00 Aktivitet
18:00-19:00 Middag
20:00- Aktivitet
20 Mars 2016
08:00-09:00 Frukost
09:00-12:00 Årsmöte
12:00-13:00 Nedpackning och avslut
13:00-14:00 Lunch
14:00 Helgen slut!
(Tiderna är endast hålltider och kan ändras vid behov.)

