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Klubbar	  och	  Distrikt	  i	  MHF-‐Ungdom	  

	  
	   	  
	  
 
 

6	  -‐	  7	  februari	  2016	  
MHF-Ungdom inbjuder till verksamhets och tävlingsinriktad verksamhetskonferens i 
Göteborgsområdet den 6 - 7 februari (plats och färdigt program kommer senare).  
	  
2016	  års	  verksamhetskonferens	  kommer	  att	  handla	  om	  MHF-‐Ungdoms	  verksamhet,	  
tävlingar	  och	  att	  vi	  ska	  bli	  fler	  medlemmar	  och	  klubbar.	  	  
	  
	  
Vi	  bjuder	  på	  mat,	  boende	  i	  dubbelrum	  samt	  konferensinnehållet	  för	  två	  deltagare	  per	  
aktiv	  klubb	  och	  en	  per	  rapporterande	  distrikt.	  Det	  som	  ni	  får	  stå	  för	  själva	  är	  era	  resor	  
till	  konferensen.	  	  
Därtill	  inbjuds	  övriga	  intresserade	  MHF-‐Ungdoms	  aktiva	  och	  MHF-‐regioner	  att	  närvara	  
på	  egen	  bekostnad.	  	  
	  
Gör	  därför	  Er	  stämma	  hörd,	  ta	  del	  av	  förbundets	  verksamhet,	  lär	  känna	  andra	  aktiva	  och	  
få	  nya	  idéer.	  Anmäl	  Er	  därför	  nu	  till	  konferensen!	  	  
	  
Förslag	  och	  tankar	  om	  tävlingsverksamheten	  innehåll	  och	  reglementen	  med	  mera	  
mailas	  till	  konferens@mhf-‐ungdom.se	  senast	  22	  januari	  2016.	  Förslag	  omkring	  övrig	  
verksamhet	  behandlas	  på	  Kongressen	  men	  du	  kan	  alltid	  testa	  dina	  idéer	  under	  
verksamhetskonferensen.	  
	  
OBS!	  anmälan	  senast	  måndagen	  den	  21	  januari	  2016	  till	  anmalan@mhf-‐
ungdom.se	  glöm	  inte	  anmäla	  om	  du	  har	  någon	  matallergi.	  Skriv	  gärna	  vem	  du	  vill	  
dela	  rum	  med.	  
	  
För	  MHF-‐Ungdoms	  Förbundsstyrelse	  
	  

	  
Ulrik	  Larsson	   	   	   gm/Christer	  Folkesson	  
Förbundsordförande	   	   	   Generalsekreterare	  
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 Preliminärt program 
 
 
 
Lördag  
 
Inriktning:  MHF-Ungdoms verksamhet 
 
 
10,00 – 10,30 Dropp in med fika  
 
10,30 – 10,45 Inledning i konferenssalen 
 
10,45 – 12,00 Program 
 
12,00 – 12,45 Lunch 
 
12,45 – 14,30 Program 
 
14,30 – 15,00 Fika 
 
15,00 – 18,30 Program 
 
20,00 Middag 
 
 
Söndag  
 
Inriktning:  MHF-Ungdoms verksamhet 
 
09,00 – 10,00 Program 
 
10,00 – 10,15 Fika 
 
10,15 – 13,00 Program 
 
13,00 – 14,00 Lunch 
	  


