13. juni 2022
Kære sommercampdeltagere 2022
Vi kommer efterhånden tættere og tættere på sommercampen, vi skal kun sove 13 gange
mere:-).
Vi glæder os virkelig meget til de oplevelser, vi kan se frem til sammen med jer.
Som I ved, så har vi information om Model United Nations i morgen tirsdag den 14. juni
fra kl. 16.30-18.00.
Vi mødes på dette link: https://syddanskuni.zoom.us/j/66714938868.
Vi skal bede jer skrive hele jeres navn efterfulgt af ATU Midt, når I er logget på. Vi afholder
informationsmødet sammen med ATU’ere fra ATU | Syd, så det vil være en stor hjælp, når
vi skal registrere jeres fremmøde.
De gode folk fra ATUMUN har forberedt en grundig introduktion til jer, så I kan være
forberedte til, I skal optræde som diplomater.
ATUMUN har også fremsendt de dokumenter, som I med fordel kan have orienteret jer i,
inden vi mødes i morgen eftermiddag, og som I også skal bruge i den sidste forberedelse op
til sommercampen, og når I er i gang med forhandlingerne på sommercampen.
Alle dokumenter ligger på hjemmesiden, og I får også her direkte links til dem:
Study Guide: https://atumidt.dk/sites/default/files/aktiviteter/studyguide2022.pdf
Rules of procedures: https://atumidt.dk/sites/default/files/aktiviteter/rop_2022.pdf
Position Papers:
https://atumidt.dk/sites/default/files/aktiviteter/position_papers_2022.pdf
Vi har også lavet fordelingen på de 4 forskellige ekskursioner. I kan se på nedenstående
link, hvilken ekskursion I skal på, hvilken dag i skal lave Model United Nations, hvilken
komité I skal sidde i, og hvilket land I skal repræsentere:
https://atumidt.dk/sites/default/files/aktiviteter/fordeling_-_so_far_130622__se_hvilken_ekskursion_du_skal_paa_og_hvilket_land_du_skal_repraesentere_til_mo
del_united_nations.pdf
Og i Facebookgruppen ligger der et billede af et ATUModel United Nations Cheat Sheet,
som I også med fordel kan orientere jer i. I finder det i denne gruppe:
https://www.facebook.com/groups/558703132512703
Og hvis I ikke allerede er med i gruppen, så skynd jer at komme med, for det vil primært
være i den, I får den løbende information op til sommercampen og under sommercampen.

Jeg ser frem til at se jer i morgen, og vi ser endnu mere frem til sommercampen
Kh. Anne

