Kallelse
2018-03-24
Europeiska ungdomsparlamentet (EUP)
Sverige

Årsmöte 5-6 maj 2018
Kära medlemmar,
Ni är härmed inbjudna till att delta vid EUP Sveriges årsmöte 2018. Årsmötet
är organisationens högst beslutande organ, där ni medlemmar får möjlighet
till att påverka dess framtid.
Förra året samlades vi i Malmö. Där hade vi intressanta diskussioner och tog
många nya och viktiga beslut. Vi valde styrelse för 2017-2018, röstade fram
en omfattande stadgerevidering, beslutade om förändringar i strategi och
verksamhetsplan och valde att ändra styrelsens sammansättning.
I år, 5-6 maj 2018, kommer vi att samlas i Stockholm för att diskutera EUP
Sveriges utveckling, välja en ny förbundsstyrelse samt ta ställning till
motioner och propositioner.
Härmed kallas medlemmarna till årsmöte för Europeiska
Ungdomsparlamentet (EUP) Sverige den 5-6 maj 2018, i Stockholm.
Du finner praktisk information på sida 2.
Varmt välkomna!
Tua Malmberg
Förbundsordförande
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TID

Årsmötet öppnas kl. 10:00 lördag den 5 maj 2018
Beräknad sluttid är 17:00. På söndagen öppnar mötet åter igen klockan
10.00 och beräknas vara slut kl. 15.00

LOKAL

Uggleviksgatan 8, Stockholm
Hitta hit: ta tunnelbanans röda linje mot Mörby Centrum. Kliv av
vid Tekniska Högskolan.

HEMSIDA

All information om årsmötet finner du på www.eup.se

ANMÄLAN

Anmäl dig senast den 21 april: https://goo.gl/forms/Jvv1j0XmZRASEzkg1

UNDERLAG

Underlag till årsmötet kommer att skickas ut enligt följande ordning;
Kallelse och information (senast 24 mars)
Motioner från medlemmar (ska inkomma senast 14 april)
Samtliga årsmöteshandlingar (senast 21 april)

MOTION

Skicka in din motion till lina.elfvin@eup.se senast den 14 april.

TILLGÄNGLIGHET

Årsmötet kommer att använda svenska som mötesspråk. Vill du använda
engelska är du välkommen att göra det, så kommer någon att hjälpa dig att
översätta till/från svenska. Har du något särskilt behov eller en
tillgänglighetsfråga – kontakta lina.elfvin@eup.se så hjälper vi till!

RESA

Du som reser från annan ort än Stockholm har rätt till ersättning för din
resa. Du har rätt att individuellt begära ersättning enligt följande:
EUP Nord:
mellan 300-1000 kr
Övriga:
mellan 300-800 kr
Ersättningsblankett finner du på plats.
Stockholm kan nås via Arlanda som har inrikesflyg till de flesta resmålen
inom Sverige. Tågresor till Stockholm kan bokas via SJ, eller MTR Express om
man åker från Göteborg C.

MAT

På årsmötet kommer det finnas frukt, kaffe och vatten. Lunch äter vi
tillsammans i årsmöteslokalen.

BOENDE

EUP Sverige kan inte stå för boende under årsmötet, men kommer i den mån
det är möjligt att hjälpa alla som behöver boende att hitta någon att bo hos i
Stockholm med omnejd, alternativt ge förslag på vandrarhem och hotell i
närheten av årsmöteslokalen.Med det sagt, om du vill och kan ordna boende
på egen hand hos en vän eller bekant får du gärna bo där i första hand.

