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russestreff invitasjon

LYNX

Russefeiring –
fest eller pest?
Invitasjon til
Russepresidenttreff i Oslo

Oslo Rådhus
14. november 2003
kl 1300 - 2200

Oslo Rådhus ligger 10 minutters gange fra Oslo S,
og 5 minutters gange fra Nationaltheatret stasjon.
Buss og trikk stopper like ved.
Flere opplysninger finner du på www.fmr.no/russ

russestreff invitasjon

For

24.10.03

første gang

13:19

inviteres

fra hele Norge

russefeiring
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for sammen å planlegge

som blir en
og

1. Fakta om russefeiringen og
konsekvensene

c

c

c

c

stor

Hvor går grensene for hva som
er morsomt?
Ass. politidirektør Knut Smedsrud,
Politidirektoratet

Ta gjerne med en til fra styret.

–

2. Hvordan får vi russefeiringen inn på
rett spor
c

c

c

Over 70 % av russen er opptatt av å
få nok poeng til eksamen.
Er russefeiringen lagt til riktig tidspunkt i
forhold til å oppnå best mulig
skoleavslutning og eksamen.
Utdanningsforbundet er med for å
diskutere.

c

Russens utfordringer og hvordan takle
dem. Christian Stenseng, fjorårets
russepresident fra Oslo og Akershus

fest

en

Skole

Russepresident

Trafikkulykkene får store konsekvenser.
Hva kan russestyret bidra med?
Sjefingeniør Finn Larsstuen,
Kjøretøyseksjonen, Vegdirektoratet

Voldtekter, overgrep og senskader er
også et resultat av russefeiring.
Hvordan kan vi forebygge?

og spennende

ikke en pest.

Vi starter med en matbit før vi
går i gang med programmet
som er tredelt:

c

Påmelding til russepresidenttreff

russepresidentene

Navn
Adresse

Arbeidsgrupper hvor deltakerne
utfordres til å komme med kreative
forslag til en topp og vel
gjennomtenkt russefeiring.

Telefon / mobil

Presentasjon av forslagene. Det beste
forslaget blir premiert.

Representant fra russestyret

Middag blir servert før vi går i gang
med tredje og siste post på programmet

Adresse

E-postadresse

Navn

Telefon / mobil
3. En kveld med riksklysa
Christer Falck
kjent fra platebutikken Benni’s
på Aker Brygge
og som riks-klyse
på Robinsonekspedisjonen
arrangerer
musikkquiz og
leder oss gjennom
kvelden.

E-postadresse

Med hvilket transportmiddel ankommer du/dere Oslo?
Tidspunkt?
Når planlegger du/dere å reise tilbake?

Mange måter å melde seg på:
klipp av og send i post til:
Lynx Porter Novelli
Drammensveien 8, 0255 Oslo.
Du kan sende på faks til: 23 13 14 81
Du kan bruke e-post: russefeiring@lynx.no
Eller du kan gå inn på: www.fmr.no/russ

Lurer du på noe?
Ta kontakt med Turid Bråthen.
Tlf. 23 13 14 86 eller
e-post: turid@lynx.no

