Checklista För Basundharas Vänners Sommarträff
Träffen ska äga rum lördag vecka 29, med möjlighet till aktviteter även fredag kväll
och söndag fm
Lördagen ska inledas med informationsträff och därefter årsmöte där en av föräldrarna
(om möjligt) deltar
Träffen anordnas med ett rullande schema:
- Stockholm (Uppland, Västmanland, Närke och Södermanland)
- Norrland (Gästrikland, Dalarna och norrut)
- Södra & Östra Sverige (Östergötland, Småland, Skåne, Blekinge, Öland och Gotland)
- Västra Sverige (Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Värmland)
Arrangörer för nästa år utses på årsmötet. Lämpligt är att två familjer hjälps åt, och de ska:
- Utse en passande anläggning för träffen enligt följande kriterier:
- vandrarhems- eller folkhögskolestandard
- ca 50-60 bäddar
- barnvänlig helpension
- samlingslokal vid dåligt väder (bekostas av föreningen)
- gärna handikappvänligt
- om möjligt gå att nå med allmänna färdmedel
- Ansvara för och schemalägga helgens aktiviteter.
T.ex. sökte 2010 styrelsen pengar från en stiftelse så vi kunde finansiera en lärare i Bollywooddans.
- Ansvara för biståndslotteriet och ordna vinster, i samarbete med föreningens biståndsansvariga
- Senast den 15 februari sammanställa en inbjudan med all nödvändig information som ordförande
därefter kan vb till medlemmarna. Av inbjudan ska det framgå kostnader för mat och logi.
Sista anmälningsdatum styrs till viss del av anläggningens krav.
- Ta emot alla anmälningar och checka av med anläggningen att allt är OK.
Familjerna bokar och betalar själva sitt boende och mat direkt till anläggningen, samt övriga
önskemål och specialkost
För planeringens skull anmäler även familjerna till arrangörerna hur de kommer att delta.
- Införa annons i Acs tidning "Att adoptera" (kontakta ordförande)
Tänk på att huvudsyftet med träffen är att våra barn ska få tillfälle att umgås med varandra,
och att vi vuxna ska lära känna varandra, utbyta minnen och erfarenheter.
Kostnaderna ska hållas nere så vi inte utesluter familjer att delta pga ekonomiska skäl.
Arrangören ansvarar för träffen men behöver för den skull inte göra allt arbete, delegera
gärna till andra medlemmar.
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