Kongress i Timrå
24-25 Mars
Det är med stor glädje som Timråpartiet står som värdar till Vårkongressen för
Lokala Partiers Nätverk den 24-25 mars 2018.
Under helgen träffas vi och utbyter idéer, kunskap och erfarenheter. Vi får
inspiration till att gå ut i 2018 års valarbete.
I programmet kommer det att finnas föreläsare, tid för att dela med sig av sitt
eget arbete i partierna. Det kommer också att finnas tid till att umgås i trivsam
miljö. Årsmötet hålls på söndagen.
Kongressen startar lördag 24/3 kl.09,30 och avslutas söndag kl.14,30 med kaffe.
För att få delta på kongressen måste medlemsavgiften vara betald.
Pris för kongressen:
Totalpris (exkl. boende) ……………………… 1475 kr/deltagare
För partier som anmäler två eller fler deltagare står LPN för en kostnad. I priset
ingår mat, måltidsdryck samt aktiviteter och föreläsare enligt program.
Deltagande anmäls till varkongress@timrapartiet.se senast 1 mars 2018.
Anmälan ska innehålla partinamn, antal + namn på deltagare, kontaktuppgift till
huvudansvarig och eventuella allergier eller specialkost.
Boende alternativ, inklusive frukost
Söråkers Herrgård 060-408 40
http://www.sorakersherrgard.com/
Enkelrum
1 natt: lördag-söndag 550 kr, inkl. moms
2 nätter: fredag-söndag 1050 kr, inkl. moms
Dubbelrum
1 natt: lördag-söndag 850 kr, inkl. moms
2 nätter: fredag-söndag 1700 kr, inkl. moms
www. mrapar et.se
www.lokalapar er.se

Program med sikte mot framgångar i valet 2018
Lördag 24 mars
9.30-

Registrering Söråkers Herrgård

10.30

Presentation av deltagande partier och deltagare

12.00

Lunch

13.00

Föreläsning: Anna Olofsson, fd ombudsman (S) och Magnus Sjödin (M) fd
kommunalråd ”hur man driver ett budskap och skapar opinion”.

14.30

Kaffe

14:50

Inför valet 2018. Så lägger vi upp vår valrörelse! Vad tycker du?

16.00

Andreaz Strömgren, fil. Dr i statsvetenskap och kommunchef Timrå kommun
”Norrlands bästa företagsklimat” och varumärkesarbete

17.30

Inför valet 2018. Vi fortsätter.

19.00

Egentid (incheckning och annat)

20.00

Kongressmiddag.

Söndag 25 mars
09.00

Inför valet 2018.

10.15

Kaffe

10.35

Robert Thunfors, ordförande Timråpartiet ”lokal opinionsundersökning och hur
man driver kampanj i sociala medier”.

12.00

Lunch

13.00

Kongresstämma

14.15

Vi rundar av och summerar.

14.30

Avslutning med kaffe

15.00

Hemfärd

www. mrapar et.se
www.lokalapar er.se

