SRF:s arbetsgrupper

Inbjudan till Vinön 1-2 oktober 2016
Vid denna träff på Vinön första helgen i oktober fokuserar vi på våra arbetsgrupper, precis så som vi
gjorde förra året när vi hade möte på Hemsö. Vi kommer att ha datautbildning, egen tid för arbetsgrupperna, gemensamma diskussioner om vårt arbete och en slutredovisning från varje grupp om
aktuellt läge. Programmet börjar kl.10.00 på lördagen och slutar med en lunch på söndagen.
Detaljerat program presenteras senare. Ta med egen dator/platta.
Se bakåt och framåt
Hur går arbetet i de olika arbetsgrupperna? Efter den här helgen skall varje grupp lämna in en
planering för hur man vill jobba under kommande år. På Hemsö förra året gjordes ett liknande
arbete. Nu får varje grupp se tillbaka och utvärdera senaste tiden för att kunna tänka framåt. Detta
blir sedan ett underlag för styrelsen i den kommande verksamhetsplaneringen.
Denna inbjudan går till kontaktpersonerna för arbetsgrupperna och till kontaktpersonerna för våra
föreningar. Varje arbetsgrupp förbereder sitt innehåll.
Färjan till Vinön går från Hampetorps färjeläge. Eva kan informera om tåg- och bussmöjligheter.
fredag 30 september
Möjlighet att anlända någon av kvällsturerna 18.15 20.30 B 21.30 B 23.00 B
B=Beställningsturer - mer info av Eva

lördag 1 oktober
Möjlighet att anlända någon av morgonturerna 7.00 B 7.50 9.25 (10.15)
söndag 2 oktober
Efter en avslutande gemensam lunch går färjan från ön 13.30 15.15 17.15 18.15 19.15
Cyklar finns att hyra för den som vill upptäcka ön med eller utan guide.

Möteslokaler blir i hembygdsföreningens hus mitt på ön, skolan och missionshuset. Boende blir i
stugor och hemma hos styrelsen i VKHF. Begränsat antal platser.

Välkomna!
Sista anmälningsdag är 15 september
Vi vill ha in anmälan med namn och e-postadress till deltagarna. Kom ihåg att meddela i förväg
om någon behöver specialkost! För att hålla kostnaderna nere behövs samåkning så långt det går.
Informera även mig, Eva om era restankar så jag kan hjälpa till med tåg-, buss-, bil- och färjeinfo.
Anmälan och frågor:
Eva Widlund, Vinön tel. 019 44 80 48, 0768 56 46 92, eva.widlund@skargardarna.se

