Inbjudan till årsmöte 2022
Unga Med Språkstörning

Välkommen på årsmöte med Unga Med Språkstörning!
Tid: Lördag 9 april. klockan 13.00 – 15.00
Plats: First Hotel Örebro. Storgatan 24, 703 61, Örebro.
Finns möjlighet att delta digitalt.
Anmäl senast 22/3 till: ums@dhb.se eller på 073-3359881
Vad ska finnas med i anmälan:
- Namn
- Personnummer
- Epost
- Delta digitalt eller fysiskt
- Lunch och allergier?
- Behov av tsp el skrivtolk
- Okej för att filmas till dokumentärfilm?
- Behov av resa och boende?
Vad händer under träffen:
•
•

Gemensam lunch (för den som vill)
Årsmöte

Schema – (för Bildstöd, se sista sidan!)
•
•
•
•

12:00 – 13:00 Gemensam lunch på Mocca Deli
13:00 – 14:00 Årsmötet öppnas del 1
14:00 – 14:15 Fikapaus
14:15 – 15:00 Årsmöte fortsätter del 2

SLUT FÖR DAGEN!
Den nya styrelsen träffas efter årsmötet för ett kort möte.

Bokning av resor till årsmötet

Vi hjälper er att boka tågbiljetter, bussbiljetter eller flyg. Hör av er så löser vi det
tillsammans. Vi står för kostnaden.
Boende under årsmötet
Behöver du stanna i Örebro över natten för att du inte hinner hem under lördagen?
Vi står för kostnaden. Hör av dig så bokar vi hotell!

Årsmötet kommer att filmas
Årsmötet kommer att filmas till en dokumentär för UMS. Deltagande i filmen är
frivilligt.
Kontakt
Anmäl dig och meddela eventuella allergier till Denise Sandell på mail ums@dhb.se
eller telefonnummer 073-3359881

Välkomna!
/Jenny och Denise från projektet ”Äntligen!”

Välkomna på årsmöte i
Örebro!
Tid & plats: Vi ses lördagen den 9
april, på First Hotel i Örebro.
Adress: Storgatan 24, 703 61,
Örebro.
Vi bjuder på lunch mellan
12:00-13:00 på Mocca Deli och
fika under mötet.
13:00-15:00 kommer vi att berätta
om våra aktiviteter från förra året
och sedan hålla val till styrelsen
(årsmötesförhandlingar).
Det går också att delta digitalt om
du inte har möjlighet att resa.
Anmäl senast 22/3 (22:a mars)
Frågor eller funderingar?
Kontakta oss!
Mail: ums@dhb.se eller på telefon
073-3359881

