RIKSFÖRBUNDET FÖR
SUICIDPREVENTION OCH EFTERLEVANDES STÖD

Inbjudan till Riksförbundet SPES utbildningsdagar på Hotell Grand i Norrköping
Fredag 9 nov, lördag 10 nov och kallelse
till SPES extra förbundsstämma söndag 11 nov 2018
Fredag 9 november
15.00 - 17.30

Anmälan och viktig information

Föreningsutbildning för ideellt aktiva inom
SPES kretsar och lokalföreningar, uppföljning
från oktober 2017 års utbildningsdag.

Vi kommer att vara på Elite Grand Hotell (adress: Tyska Torget
2) i Norrköping hela denna helg, 5-7 minuters promenad från
Norrköpings centralstation.

Lördag 10 november

Skicka anmälan till: marcus.eriksson@spes.se

09.00 - 09.30

Välkomna till gemensam utbildningsdag!

09.30 - 12.00

Föreläsning: Tema Sorg med Göran Gyllenswärd, psykolog och författare med mångårig erfarenhet av arbete med människor i sorg.

12.00 - 13.00

Gemensam lunch

13.00 - 14.30

Gruppdiskussioner om att möta människor i
sorg inom SPES

15.00 - 16.30

Grupparbete med SWOT-analys av SPES inför framtida verksamhet

Hotellrum är förbokade på Hotell Grand i Norrköping. Du uppger i anmälan till Marcus om du/ni önskar enkelrum eller dubbelrum, sen bokar vi rum åt dig.
Boka gärna din resa så snart du kan efter att du anmält dig. Kvitto för din resa till och från Norrköping tar du med dig till dessa
dagar, du får på plats fylla i en reseblankett med kontonumret till
det konto du vill att pengarna ska föras in på. Pengarna återbetalas till ditt bankkonto några bankdagar efter vistelsen, har du inte
med dig ett kvitto för dina resor kan vi heller inte betala tillbaka
några pengar till dig.

Återsamling – redovisning och avslut.
Gemensam middag på Hotell Grand kl. 19.00

Att meddela i anmälan:
• Namn, personnummer, adress, mejladress, telefonnummer
och eventuell specialkost/allergier.

Söndag 11 november

• Din funktion/funktioner inom SPES, tex kretsstyrelse,
telefonjour, kontaktperson eller samtalsledare.
• Anmäl om du är ombud till extra förbundsstämman. Ombuden utses av varje kretsstyrelse, vi ser gärna att varje krets
eller lokalförening samordnar sin anmälan.

11.00 - 12.00

Information om SPES organisation.
Förbundsstyrelsen informerar om de sökta
medlen från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Postkodsstiftelsen inför verksamhetsåret 2019. Förslaget om registrering av
90-konto för insamlingar medför att Svensk
insamlingskontroll föreslår att Riksförbundet
SPES gör ändringar i stadgarna. Vilket stämman behöver besluta om.
SPES extra förbundsstämma

12.00 - 13.00

Gemensam lunch

13.00 - 14.00

Extrastämman avslutas

16.30 - 17.00

09.30 - 10.30

• Anmäl vilka dagar du deltar.
Viktigt!
Max antal platser till denna helg är 50 personer.
Max antal deltagare per krets eller lokalförening är 5 personer.
Vid frågor om detta, kontakta marcus.eriksson@spes.se
Sista anmälningsdag, fredag 12 oktober.
Resa tur och retur, logi för 2 nätter, fika alla dagar, mat alla dagar
(förutom middag fredagskväll) och övriga aktiviteter ingår i din
vistelse.

Varmt välkommen till att bidra till givande och utvecklande
dagar för SPES framtida verksamhet!
Inger och Marcus

