VÄLKOMMEN PÅ ELEVRIKSDAGEN ERIK 2018!
Hej på dig! Du har anmält dig till Finlands Svenska Skolungdomsförbunds årsmöte Elevriksdagen ERIK 2018
6-8.4 – vad härligt! Detta år håller vi till i Sarlinska skolans utrymmen (Skolgatan 16, 21600 Pargas). ERIK är
både lärorikt och otroligt roligt, och vi är helt säkra på att du kommer att trivas hur bra som helst! Se alltså
till att dyka upp utvilad och på riktigt gott humör!

VISST ÄR DU MEDLEM I FSS?
För att delta på och ha rösträtt på årsmötet ERIK måste du vara medlem i FSS och ha betalt
medlemsavgiften före mötet öppnas på fredagen 6.4. Då du blivit medlem har du som alla andra
medlemmar i FSS rösträtt under Elevriksdagen och möjlighet att påverka förbundet och dess verksamhet.
Alla anmälda som inte är medlemmar eller har medlemsavgiften för läsåret 2018-2019 obetald har fått ett
e-postmeddelande om saken av FSS kansli. Ifall du känner att du har medlemsavgiften obetald (alltså inte
har läsårsdekalen som är giltig till 9/2018 på ditt studiekort) ska du kontakta förbundssekreterare Malin
Lindholm (kontaktuppgifter längst ner).
Ifall du betalar medlemsavgiften efter 4.4 måste du kunna bevisa att du betalat avgiften. Det finns även
en möjlighet att betala medlemsavgiften vid incheckningen på ERIK före mötet börjar. Då går det endast
att betala med kort, vi tar inte emot kontanter.

TRANSPORT
Till Pargas går det ERIK-bussar från Österbotten och genom hela Nyland. ERIK bussarna startar på
morgonen/eftermiddagen på fredagen 6 april. Slutgiltiga busstidtabeller skickas till alla deltagare i början
av vecka 13, efter att vi hunnit pussla ihop reserutterna och exakta tidtabellerna. Ifall du kommer
långväga ifrån kan du räkna med att starta redan på fredag morgon.

RESEERSÄTTNING
Vissa regioner kommer ERIK bussen inte att åka igenom (t.ex Tammerfors), då det är smidigare att åka
kollektivt. Ifall du inte har möjlighet att resa med en ERIK-buss, ersätter vi resorna till ERIK enligt billigaste
färdmedel och studerandepris. Skicka dina biljetter (eller en bild på dem), ditt namn och kontonummer till
kansliet@skolungdom.fi för att få reseersättning. Kom ihåg att boka studerandebiljett, vi ersätter inte
fullprisbiljett.

ÖVERNATTNING
Vi övernattar i skola på skolgolv. Skolgolv är ofta både hårda och kalla men ändå relativt mysiga. Det
lönar sig att ha med sig ett liggunderlag eller madrass samt sovsäck och dyna så att du får sova bekvämt.

PACKNINGSLISTA
Viktigaste att ha med sig på ERIK 2018 är självklart ett gott humör! Men det lönar sig även att packa med
allt detta:
❏ Sovsäck, liggunderlag, dyna, handduk och toalettsaker
❏ Yllesockor, skolgolv kan vara kalla
❏ Kläder du känner dig bekväm i
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❏
❏
❏
❏
❏

Gärna anteckningsmaterial eller dator/tablet om du har
Lämplig galaoutfit
Eventuella mediciner du använder
En extra filt kan vara bra att ha till natten
Vi bjuder på all mat, men om du känner att du kan bli hungrig mellan varven kan det vara bra att
packa med lite extra mellanmål eller snäcks

Värdeföremål såsom kontanter, kamera, telefon och så vidare tar vi från FSS sida inte ansvar för. Du bör
alltså själv se till att du inte lämnar dina värdeföremål obevakade. Rusmedel (som exempelvis sprit och
droger) är förbjudna och konfiskeras. Innehavarna skickas hem på egen eller målsmännens bekostnad.
Skolområdet är också en rökfri zon.

RIKTGIVANDE TIDTABELL & PROGRAM
Fredag 6.4
16:00 Incheckning (då du är framme ska du först komma och anmäla dig till FSS-bordet)
17:00 Elevriksdagen öppnas
18:00 Middag
18:45 Mötets utskott sammanträder
20:00 Underhållning och kvällsprogram
Lördag 7.4
8:00 Frukost
9:00 Elevriksdagen fortsätter
12:00 Lunch
13:00 Mötet fortsätter
17:30 Middag
19:00 Guldhattsgala
Söndag 8.4
8:00 Frukost
9:00 Elevriksdagen fortsätter
12:00 Lunch
Hemfärd kring kl 16 (beroende på mötets gång)

GULDHATTSGALAN
Bifogat hittar du också en inbjudan till Guldhattsgalan, som kommer att ordnas på kvällen den 7 april i
Kultursalen i Pargas. Mera information om galan hittar du i inbjudan. Klädkoden för galan hittar du också i
den skilda inbjudan, men det är inget att ta stress över. Det är självklart kul om alla på något vis beaktat
temat, men ett smycke eller en accessoar är helt tillräckligt.

ANSVARSBLANKETTER
Om du är minderårig vill vi att din vårdnadshavare skriver ett mail eller ett textmeddelande till
kansliet@skolungdom.fi eller 040 3525232 där det ingår ditt och din vårdnadshavares namn, att hen ger
sitt samtycke till att du deltar på Elevriksdagen ERIK 2018 i Pargas, samt att hen är medveten om att du
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personligen är ansvarig för eventuell skadegörelse och kan krävas på ersättning. Om du är myndig kan du
skicka samma information själv.

DELTAGARAVGIFTEN
Fakturan skickas per e-post till den adressen du angett i anmälan. Det lönar sig att fråga rektorn i din
skola om din skola kan stå för din deltagaravgift. Elevriksdagen är ett ypperligt tillfälle att lära sig saker
utanför skoltid, och det som behandlas under helgen kan direkt tillämpas i t.ex. samhällslära
undervisningen.

MÖTESHANDLINGARNA
Möteshandlingarna publiceras på skolungdom.fi under vecka 13. I handlingarna hittar du alla dokument
som kommer att behandlas under ERIK. Det gäller alltså att läsa igenom handlingarna före ERIK; varför
inte till exempel i ERIK bussen tillsammans med andra delegater! Om som beställt möteshandlingarna i
pappersformat får du dem då du anländer till ERIK.

STYRELSEVAL
På årsmötet kommer vi att välja en ny styrelse för FSS, och som medlem i förbundet har du möjlighet att
ställa upp! Om du vill vara med och göra vardagen bättre för alla skolungdomar ska du absolut fundera på
att ställa upp. Du kan läsa mera om vad det innebär att sitta i FSS styrelse och om styrelsevalet h
 är.

BILDER FRÅN EVENEMANGET
På evenemangen kommer vi att ha en fotograf, bilderna som tas kommer att användas i marknadsföring
av förbundets verksamhet. Ifall du inte vill synas på bild meddela kansliet@skolungdom.fi.

KONTAKTUPPGIFTER
Vilka bekymmer du än har mellan himmel och jord, är vi anträffbara före och under hela Elevriksdagen ERIK,
anytime!
Bicca Olin, förbundsordförande 040 3525232 eller bicca.olin@skolungdom.fi
Malin Lindholm, förbundssekreterare 050 323 7418 eller malin.lindholm@skolungdom.fi
Frans Cederlöf, tjänsteutvecklare 050 447 1493 eller frans.cederlof@skolungdom.fi
Sofia Wahlroos, evenemangskoordinator 045 113 2746 eller sofia.wahlroos@skolungdom.fi
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