
Ja, jag vill bli medlem 
i Junis och därmed 
få inbjudningar till 
allt skoj vi hittar på 
tillsammans!

Massor av skoj
Bli medlem i Junis och häng med på 
en massa roliga aktiviteter. En del 
Junis-föreningar ser på film, leker eller 
pysslar. Andra spelar teater, dansar, 
programmerar egna spel eller håller på 
med någon sport. Eller något helt annat! 

När du skickat in talongen blir du kontaktad 
av din lokala förening. 

Häng med 
på äventyr och 

annat skoj!

Junis har
 200 föreningar

i Sverige

Åk på läger
Varje sommar arrangerar Junis läger 
och andra aktiviteter för drygt 3 000 
barn över hela landet. Häng med ut på 
äventyr! Här kan du paddla, bada, sova 
i tält, träffa nya vänner eller göra något 
annat som du tycker är kul. 

Du får bestämma
Demokrati är viktigt i Junis. Barn och 
ledare bestämmer tillsammans och 
alla blir lyssnade på. Varje år håller 
föreningen årsmöte där både barn och 
ledare får vara med och bestämma och 
tycka till om vad som ska hända under 
året.

Alla får vara med
Junis är till för alla barn upp till 15 år. 
Här får du synas, höras och påverka. 
Alla är välkomna

Personnummer

X

E-post

Telefonnummer

Postnummer och ort

Adress

Efternamn

Förnamn

12 000 barn 
är med i Junis

Häng
JunIs
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i
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Uppgifterna hanteras i enlighet med Junis integritets- 
policy. Du hittar de fullständiga villkoren för behandling 
av personuppgifter på junis.se/integritetspolicy

Bli medlem på 
junis.se/blimedlem

eller fyll i den 
här talongen!

Önskad förening (om du vet det)
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Box 12825112 97 STOCKHOLM08-672 60 70 • info@junis.se • junis.se
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Ledare som tagit ställning
Junis verksamhet bygger på demokrati, 
solidaritet och nykterhet. Alla ledare har 
tagit ställning för en nykter livsstil. Junis 
ledare har ett ideellt engagemang och ger 
av sin tid för att göra skillnad för barn.

Trygga ledare, trygg verksamhet
Ledarna i Junis får en ledarutbildning 
och regelbundet stöd för att utveckla sitt 
ledarskap. Vi jobbar aktivt med att ge 
ledarna verktyg att vara de trygga vuxna 
som verksamheten kräver. Ledare i Junis 
kan man bli från och med 15 års ålder. 
Läs mer på junis.se/bliledare
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Vik här!

Junis – en förening för dig upp  
till 15 år. Massor av aktiviteter. 
En hel del äventyr. Och du får 

vara med och bestämma.

Visa för en 

vuxen hemma!

Tejpa här!
Tejpa här!


