Til medlemmer og lokallag:

Innkalling til landsmøte og sommersamling i
Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
Det kalles med dette inn til landsmøte i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten,
Vesterålen og Senja, lørdag 28. juli i Kabelvåg i Lofoten. Alle
medlemmer har møte- og stemmerett.
Landsmøtet arrangeres som en del av ei sommersamling som vil foregår
dagene 25. – 29. juli (se program på neste side). Medlemmer er hjertelig
velkommen til å delta på både landsmøte og hele eller deler av
sommersamlinga.
Saksdokumenter blir sendt til lokallagene per e-post og legges ut på
folkeaksjonen.no fortløpende.
Vi oppfordrer alle medlemmer og lokallag til å melde inn saker og
uttalelser de ønsker behandlet av landsmøtet. Saker som ønskes
behandlet må være sendt inn senest 7. juli. Frist for å sende
endringsforslag til politisk plattform og vedtekter er også 7. juli. Forslag
sendes til ingrid@folkeaksjonen.no
Praktisk informasjon
Sommersamlinga og landsmøtet finner sted på Lofoten Folkehøgskole i
Kabelvåg. Vi har reservert rom på samme sted for deltakerne. Det er
begrenset med soveplasser og vi ber derfor om at påmelding gjøres så
snart som mulig via https://tinyurl.com/folkeaksjonen
Folkeaksjonen dekker rimeligste reise og opphold for minst 2 personer
fra hvert lokallag – ta kontakt dersom lokallaget ønsker å sende flere.
For andre medlemmer som ønsker å delta på sommersamlinga dekker vi
opphold så langt det er rom for det i budsjettet. Dersom du i tillegg
trenger å få dekket reise, ber vi om at du tar kontakt.
Bestill billetter snarest for å oppnå rimeligst mulig reisealternativ!
Se nettsiden for mer informasjon og oppdatert program
Spørsmål kan rettes til: ingrid@folkeaksjonen.no / 977 02 181

Foreløpig program for sommersamlinga
Se folkeaksjonen.no eller facebook-arrangement for flere oppdateringer
Onsdag 25. juli
- Felles middag
- Faglig innledning
Torsdag 26. juli
- Aktiviteter i friluft: fjelltur, fisketur, mat i fjæra-kurs
- Middag, underholdning og faglig påfyll
Fredag 27. juni
- Aktiviteter
- Workshop om Folkeaksjonens aktiviteter fram mot lokalvalget
- Båttur til Trollfjorden
- Middag og faglig påfyll
Lørdag 28. juli
- Landsmøte
- Festmiddag
Søndag 29. juli
- Aktiviteter: fjelltur
- Avreise

