MOTION OM KULTUR-POLITISK HELG I MAJ
Inte för att det kommer vara lite att göra för alla i april & maj, utan för att minifestivaler är kul, bra, viktiga och för att vi har kapaciteten!
Tänk er en mini-KPV - Föreläsningar, workshops, filmvisningar (roligare saker
kommer jag inte på, men ni fattar…)
Ronja och Stina får gärna ta en ledande roll i detta men tanken är också att inkludera
mindre politiskt aktiva medlemmar i arrangemanget.
jag yrkar…
… att det helgen den 22/5-24/5 arrangeras en kulturpolitisk helg på Smålands.
… att en arbetsgrupp bildas med helhetsansvar för de kulturpolitiska evenemangen
den helgen.
… att alla medlemmar som vill hjälpa till med arrangemangen får utrymme att göra
det på i god tid offentligt utlysta planeringsmöten.
… att planeringen senast sätter igång fre 20/3.
… att exakt datum för första planeringsmötet bestäms med en “poll” i aktivagruppen
på fejsbook.
… att nationsmötet utser lämplig part att utannonsera samt ansvara för det första
planeringsmötet.
Kamratliga hälsningar,
Sigge
MOTION ABOUT CULTURAL POLITICAL WEEK IN MAY
Not because there will be little to do for everyone in april & may, but because minifestivals are fun, good, important, and because we have the capacity!
Imagine a mini-KPV - lectures, workshops. screenings (can’t think of funner things
atm, but you get the point…)
Ronja and Stina are welcome to take a leading roll in this, but the thought is also to
engage less politically active members.
I move…
… that there is organized a cultural political weekend 22/5-24/5 at Smålands.
… that a working group is formed with overall responsibility for the cultural political
events that weekend.
… that all members that want to contribute can do so on in good time advertised
public planning meetings.
… that planning starts latest on friday the 20/3.

… that exact date for the first planning meeting is decided with a poll in the active
group on facebook.
… that the nation meeting finds a suitable actor to announce and be responsible for
the first planning meeting.
Kamratliga hälsningar,
Sigge

