Praktiske oplysninger - spørgsmål og svar
Hvornår?
NAU landsmøde 2018 finder sted d. 16.-18. november.
Hvordan melder man sig til?
Tilmelding via linket: https://podio.com/webforms/21723465/1514221
Tilmeldingsfrist: d. 11. november 2018.

Du kan følge med og læse mere om programmet på facebook-eventet her:
https://www.facebook.com/events/1386600491474058/
Hvad koster det at deltage?
Det koster 500 pr. person for medlemsråd og 900 for ikke-medlemmer.
NAU betaler transporten, men du skal selv købe billetten. Efterfølgende skal du udfylde et
refusionsskema for at få pengene. NAU betaler kun børne- eller ungdomsbilletter eller
svarende dertil, og ikke pladsbilletter, o.lign. For at få pengene skal vi have refusionsskema i
hænde senest d. 15/12/18. Kommer de senere betaler vi ikke, da vores regnskab lukker ned
pga. årsskift.
Hvor er det henne?
Det hele foregår på Strib Skole, Røjlemodsevej 9, 5500 Middelfart.
___________________________________________________________________________
Hvem kan stemme?
Alle medlemsråd har ret til at sende 2 delegerede (dvs. deltagere med stemmeret) samt lige så
mange observatører (dvs. deltagere uden stemmeret) de vil. Ungdomsråd, der ikke er
medlemmer af NAU, kan kun deltage med observatører. Er du i tvivl om, om dit ungdomsråd er
medlemmer af NAU, så kontakt sekretariatet (se kontaktoplysninger længere nede).
Hvad skal vi stemme om?
På Landsmødet vælges NAU’s ledelse og arbejdsprogram og budget for 2019 vedtages.
Ledelsen består af syv personer og to suppleanter, og det er dem, der beslutter de

overordnede linjer for NAU’s arbejde. Alle medlemmer har mulighed for at stille op til
Ledelsen. Hvis du har lyst til at stille op til ledelsen, skal du senest søndag den 18. november kl.
9.30 indgive din opstillingsbegæring til NAU’s sekretariat. Det er dog en god ide at gøre det
inden da, da vi har en kandidatcafé lørdag aften på landsmødet, hvor alle kandidaterne har
mulighed for at præsentere sig selv.
Vi skal også stemme om arbejdsprogrammet, hvor der står hvad NAU vil fokusere på og
arbejde med i 2019. Som medlemmer kan I stille ændringsforslag til arbejdsprogrammet, hvis I
synes, noget skal ændres. Der vil blive tid i programmet til at arbejde med ændringsforslag,
men I er velkomne til at have lavet ændringsforslag i ungdomsrådet på forhånd.
Hvem skal vælges og hvem kan stille op til ledelsen?
For at være valgbar til ledelsen, skal man være under 30 år. Hvis man stiller op til ledelsen for
første gang, skal man indstilles af et medlemsråd. Sidder man i forvejen i ledelsen, kan man
genopstille uden at blive indstillet af et medlemsråd. NAU’s ledelse består af 1 formand, 1
næstformand, 5 ledelsesmedlemmer og 2 suppleanter til ledelsen. De er alle sammen på valg
hvert år til landsmødet.
___________________________________________________________________________
Bliver der serveret alkohol og hvem må drikke?
Til festen lørdag aften, vil det være muligt at købe alkohol. Alle over 18 år må købe alkohol.
Hvis du er under 18 år, skal du have dine forældres tilladelse til at købe og drikke alkohol. De
skal udfylde en tilladelse, som du finder vedlagt dette brev.
Bemærk: Der vil ikke blive opfordret til druk og vi tager ansvar for at alle har en god fest. Der
vil være ædru og myndige personer til stede under hele weekenden med kørekort og bil –

skulle der ske noget. Har du eller dine forældre spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte
sekretariatet på info@nau.dk .
Hvad skal man have med?
Sovepose / dyne, pude, luftmadras
Tandbørste, tandpasta, sæbe, shampoo, håndklæde
Tøj til tre dage (husk festtøj - mafiatema)
Lommepenge (til øl eller sodavand til festen)
Tilladelse til at drikke alkohol fra mine forældre (hvis under 18)

Hvad skal man ikke have med?
Alkohol: Alt medbragt alkohol vil blive konﬁskeret – så lad det blive hjemme.
Stoffer: hvis man medbringer stoffer til Landsmødet, vil man øjeblikkeligt blive sendt hjem for
egen regning og ekskluderet fra NAU’s aktiviteter. Det har aldrig været et problem, og det
forventer vi ikke det vil være denne gang heller.
___________________________________________________________________________
Hvis man har yderligere spørgsmål?
Du kan altid kontakte NAUs sekretariat på info@nau.dk, hvis du har spørgsmål om landsmødet.
Vi glæder os til at se jer!

