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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

IFK Skövde Skidklubbs styrelse kallar föreningens medlemmar till årsmöte den 9 maj 2019 kl.
17.30 i matsalen på Furhoffs Rostfria.
I år får vi besök av Ingemar Arvidsson, Generalsekreterare Svenska Skidskytteförbundet.
Aktuella ärenden: Förutom sedvanliga årsmötesärenden kommer förslag om anslutning till
Svenska skidskytteförbundet att föredras för beslut. Av ett sådant beslut följer en revidering
av föreningens stadgar som också ska beslutas av årsmötet.
Det kommer att serveras en buffé och vatten/lättöl samt kaffe och kaka. Meddela eventuella
allergier/specialkost vid anmälan!
Anmälan senast den 3 maj till sekreterare Tina Weghagen, tina.weghagen@gmail.com
Dagordning och övriga handlingar till mötet kommer finnas tillgängliga på föreningens
hemsida, http://www.ifkskovde-skidklubb.com/Klubbinfo/arsmote2019/, senast den 2 maj.
Vi hälsar alla medlemmar välkomna!
Styrelsen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi ser framför oss ett ökande intresse för längdskidåkning och behöver hjälp av
medlemmarna med olika saker under året. Hör gärna av dig om du har möjlighet att hjälpa
till!
Vill du vara med och påverka, utveckla, leda eller hjälpa till?
Vi vill i framtiden få in fler personer och ”kompetenser” i styrelse och
arbetsgrupper/kommittéer.
Vill du vara med och påverka?
Har du idéer för hur vi kan fortsätta utveckla föreningen?
Brinner du för att leda och utveckla organisationer?
Är du kreativ?
Du kanske vill vara med och planera inför tävlingar?
Skulle du gilla att uppdatera sociala medier och föreningens hemsida?
Är du händig?
Då kanske du vill vara med och hjälpa till med ”småfix” i vallabod och kommande
föreningslokal. Dvs se över och underhålla redskap, sätta upp hyllor, krokar mm.
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Vill du hjälpa till att skapa sammanhållning och klubbkänsla?
Då kanske du vill vara med och planerar roliga aktiviteter för barn, ungdomar och ledare
(utanför träningstid)?
Gillar du att planera och organisera?
Då kanske du vill vara med och leda/organisera tävlingar mm som föreningen arrangerar?
Stämmer någon av dessa punkter in på dig, eller har du andra förmågor/intressen/förslag
som du tycker vi behöver i föreningen, hör av dig till oss i styrelsen!
Du kanske även känner någon annan som kan vara intresserad? Tipsa oss gärna.
//Styrelsen

