Sundbyberg 20 januari 2015

Till:
Distrikten och lokalföreningarna
Förbundsstyrelsen inklusive suppleanter
Valberedning
För kännedom:
Anställda

Inbjudan till Ordförandekonferens i Eskilstuna den 17-19 april 2015
Härmed inbjuds till ordförandekonferens i Dyslexiförbundet FMLS. En medlem från
respektive distrikt och lokalförening, en representant för valberedningen och vissa
anställda samt förbundsstyrelsen inbjuds.
Kursen genomförs i samarbete med ABF.

Förbundsstyrelsen har beslutat att förbundet ska ha en ordförandekonferens året före
nästa kongress 2016. Och det blir en utbildningskonferens för ordföranden eller dennes
ersättare i distrikten och lokalföreningarna.
Och temat för konferensen blir medlemsvärvning.
På programmet står preliminärt
- Medlemsrekrytering.
- Vilka frågor ser du som viktigast– vad kan förbundet göra?
- Möjligheterna genom den nya Diskrimineringslagen.
- Andra aktuella frågor.
Definitivt program kommer att sändas ut med bekräftelsen.
Konferensen sker i Eskilstuna på Eleonoragatan 18,
lokal Handikappföreningarna E18. Där huserar Dyslexiförbundet FMLS Eskilstuna
och Sörmland liksom handikappföreningarna.

Vi bor på Clarion Collection hotel Bolinder Munktell nära E18.

Vi inleder fredag 17 april kl 18.00 med middag. Konferensen pågår till och med
söndag 19 april kl 15.00

Deltagaravgift: 1800 kronor inklusive resor.
Avgiften faktureras föreningarna i efterhand.
Du köper dina resor själv, skriver en reseräkning efteråt och får ersättning.
Vi förutsätter att resorna sker med billigaste färdsätt motsvarande ekonomi-, budgeteller andra klass och att rabatter utnyttjas. Beställ biljetter i god tid!
Bilresor ersättes med 18:50 per mil, om sådan resa kan anses lämplig med hänsyn till
kostnad och samåkningsvinst. Kolla detta med förbundskansliet. Verifierade
reskostnader enligt reglerna ovan ersätts.
Om du vill boka biljetter på SJ med hjälp av vårt kundnummer,
så hör av dig till kansliet.
Vi bokar dubbelrum som standard för alla. Den som vill bo i eget rum, får själv stå för
mellanskillnaden. Om någon av medicinska skäl måste ha enkelrum, så står givetvis
förbundet för den extra kostnaden.
Var vänlig uppge eventuella behov av specialkost.
Anmälan görs på bifogad anmälningsblankett senast den 15 mars till Dyslexiförbundet
FMLS, Vintergatan 2, 172 69 Sundbyberg.
E-post: anmalan@dyslexi.org
Observera att anmälan skall godkännas av Din förening/distrikt ifall
föreningen/distriktet skall betala avgiften.
Om du har frågor, så ring eller maila till Kaj Nordquist (program mm) eller Elisabeth
Otterstadh (anmälan, resor och avgifter) på förbundskansliet tel 08-665 17 00.
Eller till Lisbeth Flodman (Eskilstuna) 073 721 52 30
Välkomna!
Förbundsstyrelsen i Dyslexiförbundet FMLS
genom

Bengt-Erik Johansson, ordförande

