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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

IFK Skövde Skidklubb kallar föreningens medlemmar till årsmöte den 11 maj 2021 kl. 19:00.
Årsmötet kommer att hållas i digital form via Teams.
Styrelsen kommer att samlas i Billingecentret.
Anmälan senast 9 maj till info@ifkskovde-skidklubb.com för utskick av möteslänk
Dagordningen samt övriga handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga på föreningens
hemsida, http://www.ifkskovde-skidklubb.com/# , senast den 4 maj. Valberedningen har gjort
ett gott arbete och alla förberedelser för valen är klara.
Vi hälsar alla medlemmar välkomna!
Vill du vara med och påverka, utveckla, leda eller hjälpa till?
Vi ser framför oss ett ökande intresse för längdskidåkning och behöver hjälp av medlemmarna
med olika saker under året och framför allt i samband med våra tävlingar och arrangemang.
Vi vill i framtiden också få in fler personer och ”kompetenser” i styrelse och
arbetsgrupper/kommittéer.
Hör gärna av dig om du har möjlighet att hjälpa till:
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 klubblokal.
Dvs se över och underhålla redskap, sätta upp hyllor, krokar mm.

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)?
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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

