
Regionstämma på berget
MORA 6–7 APRIL 2019

Region Mitts regionstämma 2019 blir en härlig mötesplats! 
Förutom att hålla stämma kommer det att finnas möjlighet att utforska 

Gesundaberget, delta i fortbildning, nätverka, med mera. Vi ska även dela ut 
priser till Årets lokalavdelning, Årets ledare samt Årets eldsjäl/inspiratör.



LÖRDAG DEN 6 APRIL 

09:30 – 10:00  Ankomstfika. Vi samlas på Gesundabergen. Mer information om anläggningen  
finns här: www.gesundaberget.se 

10:00 – 12:00  Val av aktiviteter:

  * Skidåkning – på egen hand eller i grupp. 

  * Kris och säkerhet. Hur jobbar vi med detta i våra olika verksamheter?  
   Vi talar om riskbedömningar och säkerhetsplaner och får info om den nya  
   utbildningen om grundläggande säkerhets och räddningsteknik för  
   paddelledare (GSRT).

11:30 – 12.30 Lunch.

12:30 – 14:30  Val av aktiviteter:

  * Skidåkning – på egen hand eller i grupp. 

 * Egen tid med verksamhetsutvecklare, utbildningssamordnare, kommunikatör               
            eller styrelsemedlem (enl. bokn.).

14:30 – 15.00 After ski / eftermiddagsfika. 

15:00 – 15.30  Rätten till friluftsliv – barn med särskilda behov. Information om utvecklings- 
satsningen och kommande utbildningsmöjlighet för ledare.

15:30 – 19:00  Välkommen till stämma! Mora lokalavdelning är värd, information från regionen  
allmänt och om Let’s Get Out, information från riks, samt stämmoförhandlingar. 

19:00 –   Incheckning boende. 

19:30 – ”After stäm” med middag samt utdelning av priser till vinnare av  
Årets Lokalavdelning, Årets Ledare och Årets Eldsjäl/Inspiratör. 

SÖNDAG DEN 7 APRIL 

07:30 – 09:00  Frukost och utcheckning boende. 

09:00 – 12:00  Val av aktiviteter:

 * Skidåkning på egen hand eller i grupp. 

  * Kommunikation (sociala medier, hemsida etc). 

  * Träff med ditt utbildningsteam (de som är på plats).

  * Egen tid med verksamhetsutvecklare, utbildningssamordnare, kommunikatör               
            eller styrelsemedlem (enl. bokn.).

  * Workshop; hur får vi ledare och unga till våra verksamheter? Utbyte av tips,     
    idéer och samverkan.

  
 12:00 – 13:30 Summering/avslutning och lunch. 
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Länk till mer information om priser, anmälan, stämmohandlingar finns på  
www.friluftsframjandet.se/mittstamma


