
PROGRAM
for SIFA’s
Repræsentantskabsmøde
2018

17.00
Check in – og udlevering af stemmesedler

17.05
Velkommen
SIFAs formand Keld Jensen

17.10
Bevæg dig for livet
Mikkel Risager - Aalborg Kommune

Aalborg Kommune er blevet Visionskom-
mune i Bevæg dig for livet frem til 2022.
Det betyder at kommunen i de næste 5 år
arbejder målrettet på at få flere borgere til
at være fysisk aktive og samtidigt få flere til
at blive medlemmer af foreningslivet.
Projektleder Mikkel Risager vil give indblik i
de indsatsområder projektet har, samt give
konkrete eksempler på hvor SIFAs 
med-lemsforeninger med fordel kan samar-
bejde og byde ind i projektet.

17.45
Spisning
Den Grønne Café serverer lækker mad.

18.20
Check in – og udlevering af stemmesedler
(for dem som ikke spiser med)

18.30
Repræsentantskabsmøde
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