Varmt välkommen till 2022 års Representantskapsmöte!

I år kommer Repskapet hållas i Upplands Väsby på Scandic, Välkommen!
Handlingarna till årsmötet finns publicerade på vår hemsida. För att komma direkt till
handlingarna klickar du HÄR. Vi kommer även att skriva ut alla handlingar så det finns på plats
åt dig. Läs noga igenom alla handlingar och verksamhetsberättelsen inför mötet. Samla dina
kompisar på klubben eller distriktet och gå igenom alla beslut som ska tas, så att du är väl
förberedd för diskussioner och omröstningar.
Anmälan av yrkanden
Under Representantskapsmötet finns möjligheten att
lämna yrkanden (förslag till förändring) via ett online
formulär som du hittar på samma ställe som årets
handlingar. Har du något förslag till förändring? Då kan
du redan nu lämna in klubbens eller distriktets yrkande.
Det som behöver skrivas är vad ni vill ändra och hur ni
vill att det ska ändras.
Återbud
Om du inte kan komma, är det viktigt att du kontaktar
kansliet omgående, så att ev. reserv kan kallas in. Ditt
distrikt/din klubb får stå för kostnaderna även om du har
fått förhinder och inte kan komma. Om du måste ha hund
med dig behöver du kontakta kansliet omgående och
meddela detta.

Middag fredag kväll
Det är inte någon gemensam middag på fredag kväll men restaurang finns på hotellet. Var noga
med att kontrollera att det finns plats i god tid om du planerar att äta där.
Mer information om lördagens middag kommer att skickas ut närmare ”Repskapet”.
Första gången på ett ”repskap”?
Under helgen kommer det att finnas mötescoacher på plats som kan hjälpa till. Mötescoachen
kommer att förklara föreningsvärldens alla krångliga ord och tillsammans med presidiet lotsa dig
genom årsmötets alla turer. De hjälper dig gärna med att t.ex. skriva ett yrkande.
Aktivitet
Efter mötet på lördagen kommer det bli gemensam aktivitet. Vad det blir? Det får ni veta på
plats!

Länk till Scandic Upplands Väsby
Adress Scandic Upplands Väsby
Hotellvägen 1
194 35 Upplands Väsby

Alla Sveriges Hundungdoms aktiviteter är alkohol- och drogfria.

