
 
 

 

Lokala Partiers Nätverk bjuder in till kongress i Huddinge 30 mars! 

Det är med stor glädje som Lokala Partiers Nätverk bjuder in till kongress lördagen den 30 
mars 2019 kl 9:30 -16:00 i Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, 141 61 Huddinge 

Aktiviteter 

Under dagen träffas vi och utbyter idéer, kunskap och erfarenheter. Vi får inspiration till att 
gå vidare och utvecklas efter ett intensivt och förhoppningsvis framgångsrikt valarbete. 

I programmet finns det föreläsare, tid för att dela med sig av valmaterial och tid till att umgås 
i trivsam miljö. Kongressen avslutas med årsmöte för föreningen. 

Avgift 

Vi vill se fler nya medlemmar varför LPN bjuder på konferensen inkl enkel frukost, lunch och 
eftermiddagskaffe. Resor och ev. logi står respektive parti för. Avbokning senare än 7 dagar 
innan medför en avgift på 500 kr. Eftersom det är en endagskonferens och vi inte kan 
rekommendera några närbelägna hotell så föreslår vi boende i Stockholm. 

Deltagande och anmälan 

Kongressen vänder sig i första hand till partier som är medlemmar men även icke 
medlemspartier är välkomna i mån av plats. Max två deltagare per parti. 

Anmälan görs senast den 1 mars 2019 med formulär som finns på vår hemsida 
www.lokalapartier.se >  
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Hitta 

Med pendeltåg mot Södertälje tar du dig från Stockholms central till Huddinge centrum. 
Huddinge kommunhus ligger 500 meter från Huddinge station. Länk till Google Maps: 
https://goo.gl/maps/phMxVYuoxN32 >  

Buss 703, 705, 709, 710, och 742 går från Huddinge station till Huddinge kommunhus och 
resan tar 5-6 minuter. 

 

Program 

09.30 - 10.00  Registrering Huddinge kommunhus 

10.00 - 10.30  Kort personlig presentation 

10.30 - 11.15  Stiftelsen Höj Rösten -  https://hojrosten.se/  - Minea Frykman berättar om 
arbetet med att engagera unga i politiken. Avslutas med frågestund. 

11.15 - 12.00  Föredrag 2 med frågestund  

12.00 - 13.00  Lunch 

13.00 - 14.30  Gemensamma utmaningar 
● SKL 
● Skilda valdagar 
● Röstdelning 

14.30 - 16.00  Årsmöte med kaffe samt därefter hemfärd 

16.00 - 18.00  Fria aktiviteter för de som önskar stanna kvar 
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