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Tähelepanu! Vabandame,kui oleme saatnud 
kutse val ele i sikule ja val 
aadressil.Sel juhul palume 
kutset edasi toimetada sell 
aasta juhatusele. 
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III t11 emaailmsed Eesti Päevad Roo t si s neakomitee asutamiskoosolekule. 

Käesolevaga palume Teie lugupeetud organisatsiooni esindaja osavottu 
ülalnimetatud organisatsioonide vahelises-t koo solekust 

;. 

püh_§illäeval 13.märtsil 1977,alguse&a kel l 10.00 Scala teaa tris 

Wal_lingatan 34, Stockholm. ( Teaater asub Stockholmi Eesti Ma jas ). 

Viimas tel kuudel on Rootsi Eestl a s te Esinduse ,Eesti Ko mitee ja Ee s ti 
Skautlike Noor te liialev Rootsi s esindajate vahel toimunud l äbirääkimi
s ed III ttl emaailmse te Eesti Päevade l äbi vi i mise v~imalusest Rootsi s. 
'L1hi selt on joutud arvamisele,et see suurüritus peaks siin toimuma juu
lis 1980„aastal . 
Rootsi eestlaste ühise ettevõtte kavandamiseks ja l äbiviimiseks tuleb 
valida peakonLitee.Selle valimisest peaks osavatma nii palju eesti or
ganisatsioone kui võimalik,et sellega tähistada siin maal elavate 
eestlaste üksmeelt ja head tahet ürituse läbiviimiseks . 
II 't1lemaailmsete Eesti Päevade,EST0'76,Rootsi Komitee juhatust on pa
lutud nimetatud koosolek kokku kutsuda ja selle praktiliselt läbiviia. 

Ettep-anek 1~oosolelcu ptieval~or::'::ks: 

'1 • Koosoleku rakendamine 
2. Informatsioon 
3. Peakomitee valimine 

Juhised 

4. Kohal algatatud küsimused 
~ 5. Koosoleku l~petamine_ tJ&--1 
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I. Kutse lisana kaasub ankeetleht ja eelregistreerf misleht koosole
kule.Selle palume kindlasti tagastada hj]i e;malt 7. märts:iks 1977 
aadressil: 

Sven Hanson 
Markergatan 7 
582 66 Linköping 

II.Igal organisatsioonil on nimetatud koosolekul Qk~ hä~l~ 
III~ Praktilistel pohjustel voib koosolekul ük s isik esindada 

maksimaalselt kahte organisatsiooni , (teis t org.-i voli tusega ) 
~V.Organisatsioon,kes ei ole end koosolekule ette ragi streerinud, 

voib seda teha Scala teaatri s pühapäeval 13.raärtsil 1977 kella 
0900 ja 0945 vahel.Kohapeal registreerimisel on volitus n~uetav. 

V. Eäält~sedelid koosolekule jagatakse organisatsioonide esindaja
tele välja enne koosoleku algus t p.IV toodud ajal. 

Lugupidades EST0'76 Rootsi Komitee juhatuse ülesandel 

Richard Norvell 

L 

Sven Hanson 

Teie organisatsiooni häälesedeli 
number üla lnime tatud koosolekul on 


