
Fredag den 14. juli 2017  
kl. 16.00 -21.00
Christianslyst, Nottfeld, 
24392 Süderbrarup

Invitation 
til SSWs sommermøde og 
partiets hovedudvalgsmøde

lørdag den 29. august 2020  
kl. 10.00 -14.00 på Jaruplund Højskole
Lundweg 2, 24976 Handewitt

For os i Sydslesvig.



Kære venner og gæster,

SSW inviterer til sit traditionelle sommermøde i august. Også i år er 
sommermødet samtidig et hovedudvalgsmøde, hvor vi vil evaluere 
SSWs regionalmøder om deltagelsen til forbundsdagsvalget og arbej
de med arbejdsgrupper, som bl.a. skal drøfte konkrete politiske emner, 
der kunne være valgkrav til et kommende forbundsdagsvalg. 

Vi håber, at der igen er mange der har lyst til at deltage i sommer
mødet. Desværre må vi begrænse deltagerantallet på grund af coro
naepidemien.
Med venlig hilsen

Flemming Meyer
landsformand

Landsstyrelsen inviterer hermed medlemmer af  
hovedudvalget og gæster til 

SSWs sommermøde og 
partiets hovedudvalgsmøde
lørdag den 29. august 2020 kl. 10.00 -14.00  
på Jaruplund Højskole, Lundweg 2, 24976 Handewitt

Flensborg den 12. august 2020



Landsstyrelsen foreslår følgende dagsorden:
Dørene åbner kl. 09.30. Mødet starter kl. 10.00

1. Velkomst ved landsformanden og valg af ordstyrer

2. Evaluering af SSWs regionalmøder om deltagelsen i forbunds
dagsvalget (kl. 10.05) 
a)  Sammenfatning af spørgeskemaets svar (kl. 10.0510.35) 
b) Landsstyrelsen anbefaling til landsmødet (kl.10.3510.50)

3. Gennemgang af dagsordenen og fristerne for landsmødet 2020 
(kl.10.5011.00)

Pause fra kl. 11.00-11.10

4. Partiets arbejdsgrupper: 
a) Indtroduktion (kl. 11.10 11.20) 
b) Møder i arbejdsgrupperne (kl. 11.2013.30) 
  miljø/klima 
  social/fællesskab 
  uddannelse/ligestilling/kultur 
  mindretal/grænseoverskridende samarbejde/erhverv 
c)  Tilbagemelding fra arbejdsgrupperne (kl. 13.3013.55)

5. Eventuelt  (kl. 13.5514.00)

Slut ca. kl. 14.00.

Alle SSWmedlemmer er velkommen. 

SSWs landsstyrelse



Tilmelding og spisning: 

Bindende tilmelding skal ske per mail info@ssw.de eller per telefon 
046114408310 senest torsdag den 20.08.2020. Kun tilmeldte kan 
deltage i sommermødet, da der på grund af coronabestemmelserne 
kun er tilladt et begrænset antal deltagere. Iøvrigt gælder de aktu
elle afstands og hygiejneregler i forbindelse med coronasmitten.

Der vil blive serveret vand, kaffe og indpakkede muffins.

Mundbind er påkrævet, når vi bevæger os i huset og bedes med
bragt.

Pressearbejde 

Vi gør opmærksom på, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementet.  
Disse vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde af legitime 
interesser jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO.

Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler imod en identificering 
på optagelserne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.


