
Program Ungdomsstämman 2017 
 

25/9 

Sista dagen att skicka in motioner till Ungdomsstämman. 

Skicka motioner/mer omfattande diskussionsfrågor till samordningsgruppung@gmail.com. 

Ange ”Ärende till Ungdomsstämman” som ämne. 

Enligt stadgarna har alla medlemmar i Friluftsfrämjandet yttrande- och förslagsrätt på 

stämman. 

 

25/9 

Sista dagen för att skicka in kvitton på resor för att full ersättning skall ges. 

Efter den 25/9 ges endast ersättning med max 500 kr 

  

Måndag 9/10, kl: 19:00-21:00. ”Förstämma” 

(sluttiden är preliminär, men mötet pågår ej längre än till 21:00) 

Här kan du ”möta” några av oss som sitter i Samordningsgrupp Ung via Skype och 

tillsammans med oss gå igenom saker som rör motioner, verksamhetsplan och liknande. 

  

Tisdag 10/10, kl: 19:00-20:00. ”Vad är en stämma och vad förväntas av mig?” 

Kanske finns behovet av att prata om vad en stämma innebär och vad du som deltagare 

förväntas göra? På Ungdomsstämman förväntas du inte kunna så mycket om detta innan, men 

kanske har du intresse av att lära dig med för att bli mer självsäker eller kanske vill du veta 

inför andra stämmor, t.ex. i din lokalavdelning, region eller till och med riksstämman? 

Här finns också möjlighet att lära känna oss i Samordningsgrupp Ung för att du ska kunna 

känna dig säkrare när du kommer fram. Kanske kan det också vara tryggt att veta vem man 

kan ringa/smsa om man behöver hjälp med tåg/tunnelbana/buss. 

Vi går också igenom vägbeskrivning och liknande till Kärsögården, där vi ska vara. 

Välkomna att delta i samtalet på Skype tillsammans med några av oss i Samordningsgrupp 

Ung. 

  
Onsdag 11/10, kl: 18:00-20:00 ”Motionssnack”  
Här är ett tillfälle för oss som vill prata motioner och andra stämmoförhandlingar innan 
stämman. 

 



Ungdomsstämman, Kärsögården 
Fredag 13/10 

16:00-20:00, alla anländer till Kärsögården 

Hej och välkomna, frukt & kaffe. Frivillig verksamhet (t.ex. kolla på/skriva motioner, lära 

känna varandra, bädda sängar osv.) 

  

20:00- 

Vi inleder ungdomsstämman med lite teambuilding för att lära känna varandra. 

  

Lördag 14/10 

07:00-08:15 

Frukost 

  

08:20-10:00 

Presentation om hur en stämma går till och hur upplägget ser ut för helgen. 

Inledning av stämmoförhandlingarna. 

 

10:00-10:15 

Fika 

  

10:15-12:00 

Vi skriver motioner/nätverkar om ungdomsstämmans framtid. 

  

12:00-13:00 

Lunch 

  

13:00-14:00 Plats: Utomhusteatern. 

Fortsättning av stämmoförhandlingar, vi arbetar oss igenom så långt vi kan. 

  

14:00-15:00 

Motionsskrivande/gruppaktiviteter. 



  

15:00-18:00 

Utomhusaktivitet 

  

18:00-19:00 

Middag 

  

19:00- 

Nätverka med Regionsordföranden. 

Spel/lekar/motionsskrivande för de som vill 

  

Söndag 15/10 

07:00-08:15 

Frukost & städning av rum. 

  

8:30-12:00 

Övriga stämmoförhandlingar avverkas. 

Ev. någon liten aktivitet som mönsterbrytare + frukt/fika. 

  

12:00-12:45 

Lunch 

  

13:00-15:00 

Aktivitet 

  

15:00 – 

Tack för stämman, ses på nätverksträffar/stämmor 

Biljetter bokas från Drottningholm tidigast kl: 15:18. 

 
  



För att delta i Skype-samtalen: 
Lägg till “mariinalarsson” som kontakt på din skype.  
Skicka sedan ett meddelande om att du vill delta. 
(Krånglar det på något sätt, skicka ett meddelande på Facebook till Marina Larsson eller 
skicka iväg ett sms/ring till 070 59 404 73) 


