Sundbyberg 20 januari 2015

Till
Distrikt
Förbundsstyrelse och suppleanter
Revisorer
Valberedning
Anställda

Kallelse till Förbundsråd i Dyslexiförbundet FMLS
den 25 oktober 2015 i Göteborg.
Förbundsrådet består enligt stadgarna av förbundsstyrelsen, revisorer och distriktens
ordförande eller annan representant som distriktet utser. Förbundsstyrelsens
suppleanter har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
I de län eller regioner, där distrikt saknas eller är vilande, inbjuds den största
lokalföreningen att sända representant. Slutligen inbjuds valberedningens ordinarie
ledamöter samt ordinarie revisorer.
PROGRAM
I samband med Förbundsrådet arrangeras Dysleximässa med många utställare och
föreläsningar i dagarna två på Folkets hus i Göteborg.
På programmet står preliminärt

-

-

Frivilligt deltagande i Dysleximässa 23-24 oktober.
Frivilligt deltagande i mässfesten fredag kväll 23 oktober.
Gemensam middag lördag 24 oktober.
Formella förhandlingar enligt dagordning samt övriga programpunkter söndag
25 oktober kl 9.00 – 15.00 i Göteborg. Plats meddelas i inbjudan.

Program kommer att sändas ut i augusti.
Handlingar; utsändes till anmälda.

Frågor ställs till Kaj Nordquist (program mm) eller Elisabeth Otterstadh (resor mm
på förbundskansliet) tel 08-665 17 00. Catrine Folker (Göteborg) 076-618 27 68.

Vi ber att få påminna om att följande gäller i oktober 2015:

Deltagaravgiften faktureras distrikten i efterhand.
Resor:
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.
Mat:
Glöm inte att i anmälan uppge behov av specialkost.

Välkomna!

Förbundsstyrelsen i Dyslexiförbundet FMLS

