Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift inbjuder till

Göteborg 2020-02-12

Hej alla medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift!
Ni hälsas nu välkomna till Harplinge-Steninge pastorat utanför Halmstad den 17-19 april 2020 för årets
distriktsårsmöte! Då ska vi tillsammans komma fram till vad vi vill göra för att driva organisationen vidare. Ni är varmt
välkomna att komma och föra fram era medlemmars och lokalavdelningens tankar!
LOKALAVDELNINGEN UTSER OMBUD TILL DISTRIKTSÅRSMÖTET
Två ombud får utses för de första tjugofem medlemmarna och ett för varje nytt påbörjat tjugofemtal medlemmar, dock
högst fem ombud totalt. Antalet ombud utgår från antalet rapporterade medlemmar den 31 december 2019. Hör av er
till oss på distriktskansliet om ni vill veta hur många ombud ni får skicka. Är du inte ombud från en lokalavdelning är du
välkommen som observatör!
PÅVERKA MERA, SKICKA EN MOTION!
Det bästa sättet att påverka vad Svenska Kyrkans Unga ska satsa på i distriktet är att skriva en motion. Hur ni skriver
en motion kan ni läsa om i den bifogade foldern. Motionen ska skickas till distriktsstyrelsen senast sex veckor före
årsmötet, vilket innebär den 6 mars 2020. Motioner kan skickas till nedanstående mail- eller postadress.
PROPOSITIONER OCH ÖVRIGA HANDLINGAR
Allt material ni behöver inför årsmötet kommer att finnas på vår hemsida, www.skug.se. Kika gärna in där! Med denna
kallelse får ni också distriktsstyrelsens propositioner. De av er som åker som ombud till årsmötet får årsmöteshandlingar
hemskickade senast 10 dagar innan årsmötet till den adress som angivits i anmälan.
PRAKTISK INFORMATION
Mer praktisk information om helgen kommer att läggas upp på hemsidan allt eftersom. Håll utkik! Där kan ni också
ladda ner propositioner och annat material som kan vara bra att ha.
ANMÄLAN
Anmäl er via hemsidan, www.skug.se senast den 3 april 2020.

Varmt välkomna!
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