Inbjudan för lion
och LEO till RM i
Karlstad 2023.

75 år
Riksmöte i Karlstad den 11-14 maj 2023 har temat:

Arrangörerna för riksmötet i
Karlstad 2023 berättar att årets
riksmöte arrangeras i en anda
av förväntan och glädje!

På lördag åker vi båt på
Klarälven.

-Det ska bli så spännande att se
hur många som vill komma till
Karlstad!
Riksmötesförhandlingarna är
uppdelade på två dagar för att
under lördagsförmiddag ge
utrymme för en aktivitet på
Karlstad CCC där
vårt
samarbete med Myndigheten
för
Samhällsskydd
och
Beredskap (MSB) belyses.

På lördag förmiddag inbjuder vi
allmänheten till att delta i
förmiddagsaktiviteten
som
bland annat handlar om
samarbetet med MSB. Därefter
återupptas
förhandlingarna.

På lördagskvällen firar vi att
lions har verkat i Sverige i 75 år
med att lyssna på historiken
innan vi minglar och så
småningom sätter oss till bords.
Det är lätt att ta sig till Karlstad
med tåg och bil.

På fredagen besöker vi
Sandgrund och tittar på Lars
Lerin.

Deltagaravgiften är:
5/11-15/12
100.16/12-31/1
200.1/2-28/2
250.Länken till hemsida finns på
www.lions.se eller direktlänk
http://rm.lions.se

På fredag är det registrering och
klockan 13.00 startar vi med
invigning av riksmötet med
påföljande förhandlingar.
För den som inte vill delta på
förhandlingarna är har vi ordnat
två partnerprogram.

deltagaravgiften ska täcka andra
kostnader som är gemensamma
utanför själva förhandlingarna
och dels att du ska uppmuntras
till tidig anmälan. Tidig
anmälan är nödvändig eftersom
avbokningsreglerna är mycket
strikta och vi följer hotellens
och
konferensanläggningens
avbokningsregler.

Två mycket centrala hotell är
förbokade och vi fyller först upp
det som ligger närmast.
När du anmäler dig ser du att vi
tar en blygsam deltagaravgift.
Skälet till det är två; dels att

Under förhandlingarna kommer
vi
att
pröva
ett
nytt
röstningsförfarande i mobilerna
som inte kräver mobilt BankId.
Enligt enkäten kunde de flesta
tänka sig att rösta i mobilen.
Vi ser fram emot att träffa dig i
Karlstad i maj 2023! Varmt
välkomna!
GRO
Bengt
Persson,
Riksmöteskommittén och de
assisterande
klubbarna
LC
Arvika, Eda, Forshaga, Grums,
Hagfors, Karlstad Almen, Kil,
Kristinehamn,
Sunne
och
Torsby.

