Europaforum, ungdomsverksamheten
Huvudsyftet med ett deltagande vid Europaforum är att
1) Delta vid ungdomsverksamhetens möte, där ”alla” YED (YCEC) från Europa deltar, även Japan och Mexico
är representerade.
2) Föra fram tankar, idéer och synpunkter från Sveriges Lions – här bör du ta fram ett manus vad du ska
säga under mötet se punkt 7c angående att vi bara har ett läger 2019.
3) ”Byta” lägerplatser med övriga länder (OBS endast länder som inte accepterar alkohol på lägren)
4) Jag bifogar ett schema hur vår del av Europaforum brukar se ut, bilaga 3

Att göra innan
5) Meddela deltagandet, Cynthia är den som sköter anmälningarna till Europaforums administration
a) Ska du ha någon med dig (partner eller…) ska även den personen anmälas som Lionsdeltagare eller
partner
b) Meddela vilka gemensamma aktiviter du ska delta vid (GTG-party, luncher etc)
i) Jag brukar inte delta vid galamiddagen då jag anser att YED-uppdraget är klart på fredagen och
jag brukar åka hem lördag morgon/förmiddag
c) Meddela att du ska delta vid YCEC´s eget GTG-party som brukar arrangeras av värdlandets
ungdomsansvarige. Det brukar vara Paul Vanderhaeghen som skickar ut förfrågan.
6) Boka resa och hotell (antingen bokar du själv, brukar jag göra för att få ett bra pris och ett hotell nära
möteslokalen eller ber Cynthia)
7) Ta fram underlag för ”Bazaren” som är det tillfälle då lägerplatserna byts.
a) Länderna får ett ”eget bord” som dukas med Ungdomsstandaret för Sverige, Våra ungdomspins, ditt
visitkort samt någon godis som du tycker representerar Sverige (vi brukar ha med ett par påsar
”Bilar” samt Ahlgrens Kolor). Pins, godis, visitkort etc bjuder du på och i gengäld får du ”massor” av
godis och pins tillbaka vid respektive avtal
b) Avtalsunderlag tas fram se bilaga 3a Mall avtal utbyte av lägerplatser
c) Samt underlag senaste årets byten (se min bilaga 3b in and out beslutade) här blir det ju förändring
för dig då vi bara har ett läger att erbjuda nästa sommar med max 30 ?? platser

Under Europaforum
8) Se den agenda jag bifogat bilaga 3
a) Onsdagen är det ”endast” registrering samt YCEC´s eget GTG, se punkt 5c här ovan. Här deltar alltid
vår ansvarige från Oak Brook även partners är välkomna att delta. Det brukar vara väldigt trevlig och
det brukar vara så att var och en betalar mat och dryck ”på plats”. Hur det blir får du besked om
innan.
b) Torsdagen är ”mötesdagen” agendan skickas ut innan så du kan läsa på vad som kommer att tas upp.
Det fattas en del beslut och innan mötet avslutas går man igenom protokollet och beslutar det. Här
kan det vara lämpligt att informera om att 3 läger nu är endast ett läger sommaren 2019.
c) Fredagen är ”Bazardagen” – se punkt 7 ovan.

Efter Europaforum
9) Nu ska du meddela vad som beslutats, hur många lägerplatser du har samt till vilka länder du har platser
a) Multipeldistriktet – maila Cynthia som lägger ut informationen
b) alla YEC. Se min bilaga 3b
10) När det gäller byte av lägerplatser så finns det en inofficiell överenskommelse att vi även byter 1-3
platser med Australien, Våra ungdomar åker under sommaren och deras ungdomar kommer i december,
du har uppdrag att ”ragga” värdfamiljer till december.
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