Välkommen till årsmöte!
Om bara en dryg vecka är det äntligen dags för Distriktsårsmöte. Vi ser fram emot helgen
och är glada över att just Du kommer. Vi kommer att hålla till i Fässbergs församling i Mölndal.
Här följer en del praktisk information som är bra att ha koll på.
INCHECKNING I MÖTESBYRÅN
Det kommer att finnas en mötesbyrå i Fässbergs församlingshem där alla ska anmäla sig!
Den är öppen: fredag den 5 april mellan 17:00-19:00.
Adress: Terrakottagatan 3b, Mölndal.
Hittar du inte eller har frågor, ring numret på nästa sida. Hör också av dig om du inte kan
infinna dig under dessa tillfällen.
HITTA DIT
Åker du kollektivt tar du buss 25 till hållplats Fässbergsskolan eller spårvagn till Mölndals
Innerstad (från spårvagnen är det lite längre att gå). Kommer du med tåg kan du också åka
till Mölndals station och promenera, det är också en bit att gå.
LOGI OCH PACKLISTA
Vi kommer att sova på golvet i Fässbergs församlingshem. Ta med liggunderlag, luftmadrass
eller egna sovgrejer som du finner lämpliga! Du behöver ta med dig: toalettartiklar,
handduk, sovgrejer och annat viktigt som du tänker kan behövas för en helg på
distriktsårsmöte.
Du som är ombud från lokalavdelning har fått årsmöteshandlingarna med detta utskick,
glöm inte att ta med dessa till årsmötet! Övriga kan hitta dessa på hemsidan,
http://www.skug.se/uncategorized/distriktsarsmotet/
ÖPPEN KVÄLL FÖR ALLA MEDLEMMAR PÅ LÖRDAGEN!
Under lördagskvällen kommer vi att ha en öppen kväll för alla medlemmar, även de som
inte deltar under distriktsårsmötet. Då blir det tacobuffé och öppen scén. Där är det fritt
fram för den som vill spexa/sjunga/dansa eller vad än man känner för. Förbered gärna något
innan årsmötet så skapar vi tillsammans en rolig och festlig kväll.
KOSTNAD FÖR HELGEN
Svenska Kyrkans Unga står för anmälningsavgift samt mat och dryck under helgen för
alla ombud. Är du övrig deltagare tillkommer en avgift på 150:-. Faktura skickas till din
församling efter årsmötet. Ska fakturan skickas någon annanstans? Anmäl detta vid
incheckningen.
WORKSHOPS
Under lördagen kommer vi att bryta upp årsmötet för en stund och inspireras på annat håll.
Då får vi möjlighet att delta i workshops. Mer information om dessa får du under fredagen,
då får du också möjlighet att välja workshop.

PÅ VÅRA ARRANGEMANG GÄLLER EN DROGPOLICY
Våra arrangemang är helt fria ifrån tobak, alkohol och narkotika. Här följer ett utdrag ur vår
drogpolicy, du kan läsa den i sin helhet på hemsidan.
Tobak
Våra arrangemang är tobaksfria. Nyttjande av tobak sker endast på anvisade platser och tider utanför
arrangemanget. Under arrangemanget skall det alltid pålysas om en så kallad ”rökruta”. Nyttjande utav
snus eller tuggtobak, skall skötas diskret och omärkbart.
Alkohol
Alkoholhaltiga drycker är ej tillåtna att förtära på eller medta till våra arrangemang. Ansvarig huvudledare
har ansvar för att lämpliga åtgärder vidtas. Om alkohol upptäcks hos ungdomar under 18 år beslagtas
alkoholen och målsman kontaktas. Alkoholen skall lämnas till målsman.
Narkotika/läkemedel
Narkotiska preparat andra än föreskrivna av läkare är helt förbjudna. Ansvarig huvudledare har ansvar för
att lämpliga åtgärder vidtas; polis och målsman kontaktas för vidare åtgärder.

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE ALLERGIER OCH LIKNANDE
Då vi har allergiker på plats är det oerhört viktigt att ALLA deltagare tänker på följande:
•
•

Det är förbjudet att ta med och/eller äta Nötter och Jordnötter. Vi ber er därför också
att under årsmötet inte äta eller ta med choklad av någon sort!
Vi ber er också att under helgen inte använda starka parfymer och dofter.

Har du glömt anmäla allergier eller dylikt? Gör det så fort som möjligt!

ÖVRIGA FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?
Ring Björn Edvardsson på 031-771 30 46 eller maila
bjorn.edvardsson@svenskakyrkan.se
Varmt välkommen på distriktsårsmöte!
/Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift

Helgens program
Fredag 5 april
17:00 Incheckning
18:00 Middag
19:00 Lära känna-pass
19:30 Årsmöte
med årsmötesskola
21:30 Mässa med biskopen
Kvällsfika
Mystid
23:30 Sovdugligt
00:00 God natt!

Lördag 6 april
08:00 Frukost
09:00 Andakt
09:15 Årsmöte
12:30 Lunch
13:30 Workshops
15:00 Fruktpaus
15:30 Årsmöte
19:00 Öppen kväll
med öppen scen
och tacobuffé
22:30 Andakt
23:00 Fika
23:30 Sovdugligt
00:00 God natt!

Söndag 7 april
08:00 Frukost
08:45 Packa och städa
09:30 Årsmöte
11:00 Gudstjänst
12:30 Lunch
Hemfärd

