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Ess årsmöte 2014

Halvdagskonferens

Välkommen till Ess årsmöte 2014! Mötet kommer att hållas måndagen
17 mars klockan 17.00 till 19.00. Precis som förra året anordnar vi en
halvdagskonferens endast för medlemmar i anknytning till årsmötet.

Konferensen i år kommer att handla om att handleda skribenter. Precis
som förra året är den endast öppen för medlemmar. Som huvudtalare
kommer vi att ha Patrik Hadenius, chefredaktör för Språktidningen.
Dessutom kommer vi att ha workshopar på ämnet, ledda av erfarna
språkkonsulter.

Till årsmötet kan du komma utan att ha anmält dig. Det är dock
värdefullt för oss i styrelsen att veta hur många som kommer, så vi är
tacksamma om du anmäler dig ändå. Detta gör du i Googleformuläret
som du hittar via länken i sidfoten. Du kan även delta på distans via
Skype. Mejla info@sprakkonsult.se för mer information om hur du gör
detta.
Möteshandlingarna kommer vi att skicka ut senast två veckor före
mötet.
Vill du lämna en motion till årsmötet? Mejla din motion till
info@sprakkonsult.se senast 20 februari.
Vill du sitta i styrelsen? Om du vill sitta i styrelsen hör du av dig till
Sara Rösare i valberedningen på sara.rosare@sprakkonsulterna.se.

När

Måndagen den 17 mars
• Konferens: kl. 14.00–17.00
• Årsmöte: kl. 17.00–19.00

Var

Sjöfartshuset, Skeppsbron
10, Stockholm. Lokal:
Skeppsbrorummet, en trappa upp.

Konferensen pågår från klockan 14.00 till 17.00, då årsmötet tar vid.
Priset för konferensen är 500 kronor (100 kronor för studenter).
Anmäl dig till konferensen i Googleformuläret som du hittar via
länken i sidfoten. Du betalar när du fått fakturan.
Sista anmälningsdag för konferensen är 3 mars. Anmälan är
bindande. Du kan dock överlåta din plats till en annan medlem.
Vad vore en konferens utan kakbuffé? Om du vill bidra till årets
kakbuffé uppger du detta i anmälan.

Pris

• Konferensen: 500 kr (100 kr)
• Årsmötet: Kostnadsfritt

Anmälan

Anmäl dig via formuläret:
http://tinyurl.com/p9cjg7k

