
     

 Ungdomens Nordiska Råd    1 (1)  
Helsingfors 24.7.2017 

 
 

UNR:s sekretariat   tfn +358 407748107  
c/o Pohjola Nordens ungdomsförbund  unr@pohjola-norden.fi 
Fredriksgatan 61 A 11   www.unginorden.org 
00100 Helsingfors, Finland    

 

INBJUDAN      

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) håller sin årliga session från fredag 27.10. till söndag 
29.10.2017 i Helsingfors, Finland. Temat för årets session är ”Ett säkert Norden” och 
sessionen inleds fredagen den 27 oktober med ett seminarium med samma tema. 
 
Traditionsenligt ordnas UNR:s session i samband med Nordiska rådets session. Deltagare i 
UNR:s session har även möjlighet att delta i Nordiska Rådets session, som hålls 30.10-
2.11.2017 i Helsingfors. Notera att ni i anmälningsblanketten skall anmäla er skilt till 
Nordiska rådets session!  
 
En representant från varje UNR-medlemsorganisation samt organisationer med 
observatörsstatus inbjuds att delta i UNR-sessionen och i Nordiska Rådets session. 
Deltagaravgiften är 200€ för anmälningar som görs 1.8-27.8.2017. Deltagaravgiften stiger 
28.8 till 300€ om anmälan sker 28.8–10.9.2017. Deltagaravgiften inkluderar resor från 
respektive lands och självstyrande områdes huvudstad, inkvartering i två personers rum 
samt måltider under seminariet och UNR:s session.  
Endast resor mellan länder ersätts, resor inom ett land ersätts inte. Deltagaravgiften 
inkluderar även övernattning under Nordiska rådets session om ni deltar i den. 
 
Om er organisation vill skicka fler än en deltagare till sessionen står ni utöver 
deltagaravgiften även för de kostnader som uppkommer för inkvartering och måltider för 
era extra deltagare. De extra deltagarna bör organisera sina egna resor medan UNR 
organiserar inkvartering och måltider även för extra deltagare.  UNR kommer att fakturera 
för de extra deltagarnas logi och kost.  
 
Anmälan görs på en elektronisk blankett som ni hittar på UNR:s hemsida 
www.unginorden.org och som skickas per mejl efter att anmälningen har öppnats 1.8. Alla 
deltagare bör registrera sig före 10.9.2017. Tidsfristen för inlämning av resolutionsförslag 
osv. finns i de bifogade dokumenten i det här utskicket. 
 
Att delta i UNR:s session ger en ypperlig möjlighet att diskutera intressanta ämnen, att dela 
erfarenheter och att skapa kontakter med andra unga nordbor och politiskt aktiva. Under 
årtionden har många av dagens beslutsfattare varit aktiva i UNR och knutit viktiga 
kontakter som de har haft stor nytta av. Denna möjlighet kan även du utnyttja om du deltar 
i UNR:s session! 

Ifall någonting är oklart i inbjudan, sessionsinformationen eller i anmälningsblanketten, 
vänligen kontakta sekretariatet i god tid innan anmälningstiden går ut för att få den hjälp ni 
behöver.  

 
Välkomna på session! 
 
Å UNR-presidiets vägnar,  
               
Espen Krogh Jannica Renman 
President            Koordinator 
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