Läs mer o m Spir a på: www.lj.s e/kulturhusetspir a

Till Riksskådebanans medlemsor ganisationer
Under 2011 genomförde Rikskådebanan tillsammans med samtliga regionala Skådebanor
ett omfattande, och för rörelsen mycket viktigt utvecklingsarbete.
Riksksådebanans styrelse vill 2012 utöka årsmötet till två dagars fördjupat sammarbetet
med alla våra medlemsorganisationer och andra berörda sammarbetsparter.
Under årsmöteskonferensen, fredag och lördag, fortsätter vårt framtidsarbete utifrån det
sammanställda förslaget på nytt strategiskt idédokument.
Även årsmötet ska färgas av öppet samtal men naturligtvis även sedvanliga förhandlingar.

Välkomna till Riksskådebanans år smöteskonfer ens i Jönköping
fredag 30 mar s kl. 10.30 till lör dag 31 mar s kl. 15.00.
Vi kommer att v ar a i det v ackra, spännande
oc h nyinvigda kulturhuset Spira.

Riksskådebanan står för kost, logi och resor för samtliga deltagare.
Vi bor på Best Western John Bauer Hotel bara en liten bit från Spira.
Varje Skådebaneregion har rätt att skicka 1 ombud, 1 verksamhetsledare och sin representant
i Riksskådebanans styrelse. Tänk också på att utse en ersättare för det ordinarie ombudet.
Om inte verksamhetledaren eller ledamoten i Riksksådebanans styrelse kan medverka utser ni
någon annan lämplig person i dennes ställe. Ledamot i Riksskådebanans styrelse får inte utses
till ombud, inte heller någon som är anställd på Skådebanan.
Boka era resor så fort som möjligt. Ni som inte vill boka på egen hand kan kontakta
Resekompaniet Tel: 026 - 26 70 70.
Besked om ombud och ersättare skickas till zenita@zizeron.se senast den 29 februari 2012.
Motioner till årsmötet ska var Riksskådebanan tillhanda senast 29 februari till zenita@zizeron.se.
Konferensprogram och årsmöteshandlingar skickas till er efter den 9 mars.
Vi behöver er a anmälan på samtliga medver kande med namn och e-postadress
senast 9 mar s. Skriv också när ni anländer till Jönköping och hur ni reser.
Skickas till zenita@zizeron.se

Vi ser fr am mot tv å inspir er ande och kreativ a dagar tillsammans.
Vänliga hälsningar
Rikskådebanans styr else
genom Zenita Ber gman 073-910 63 00

Best Wester n John Bauer Hotel
www.johnb auer.se

