
Tidsfrister inför UNR:s session 2022

Sessionsanmälan
● Tidigare sessionsanmälan har lägre sessionsavgift, enligt följande:

○ 27.7.-11.9.2022 – 190 euro/person för sessionen (28.-30.10.)
○ 12.9. -18.9.2022 – 250 euro/person

● Anmälan måste göras via ett elektroniskt formulär senast 18.9.2022. Formuläret
öppnas 27.7.2022. Länken till anmälningsformuläret skickas även per e-post till
medlemsorganisationerna när anmälningen öppnar.

29.8 - Registrering av nya paraplyorganisationer
● Nya paraplyorganisationer skall rapporteras till UNR:s sekretariat minst 2 månader

före sessionen.

30.9 - Paraplyorganisationernas mötesprotokoll
● Paraplyorganisationerna bör uppvisa ett protokoll om ett årsmöte för att ha rätt att

delta och ges rätt till att utse en presidiemedlem till följande års presidium.

8.10 - Resolutioner och ändringar till arbetsordningen
● Resolutioner bör lämnas in till UNR:s sekretariat via det elektroniska formuläret

som skickas ut i samband med länken för sessionsanmälan senast tre veckor före
sessionens början, 8.10.2022 för att automatiskt bli behandlade under sessionen.
För att garantera översättning av resolutionerna ber vi medlemsorganisationer att
sända in resolutioner så tidigt som möjligt inom september månad. De mottagna
resolutionsförslagen skickas till sessionens deltagare senast 15.10.2022.
Översättningar av dessa dokument sänds eventuellt ut senare.

● Möjliga ändringar till arbetsordningen bör skickas in till UNR:s sekretariat
(unr@pohjola-norden.fi) senast 8.10.2022. De mottagna ändringsförslagen sänds
till medlemsorganisationerna senast 15.10.2022. Översättningar av dessa dokument
sänds eventuellt ut senare.

15.10 - Fullmakt
● Fullmakt för officiella delegater skall vara UNR:s sekretariat till handa. Ifall ni inte

kan returnera fullmakten elektroniskt, vänligen kontakta UNR:s sekretariat.
Fullmakten skall vara underskriven av organisationens ordförande eller
generalsekreterare.

29.10 - Intresseanmälan för nya presidiet samt presidentposten
● Kandidater till presidentposten skall skriftligt anmäla sitt intresse till mötets

ordförande senast lördag 29.10.2022  kl. 17.00. Samma tidsfrist gäller
paraplyorganisationerna för att skicka in namn på sin representant och suppleant
till presidiet för det kommande året. Valet av president och presidium för 2022–2023
sker på söndag 30.10.2022.
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