KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

IFK Skövde Skidklubb kallar föreningens medlemmar till årsmöte den 14 maj 2022 kl. 14:00.
Årsmötet kommer att hållas i konferenslokalen i Billingecentret.
Vi prövar i år ett nytt grepp med att hålla årsmötet en lördag och passar på att samtidigt
bjuda in samtliga medlemmar till en aktivitetsdag med vandring eller löpning för de som
föredrar det på Billingen. Vi ordnar med korvgrillning utmed vägen. Efter den fysiska
aktiviteten finns det möjlighet till dusch och ombyte i Billingecentret innan
årsmötesförhandlingar och förtäring.
Preliminärt program
10:00
10:15
12:30
14:00
15:00

Samling på Billingecentret
Start av aktiviteter vandring/löpning
Avslut av aktiviteter
Årsmötesförhandlingar
Förtäring och samkväm

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 med förberedelser för valen.
Vi vill ha föranmälan för att kunna beräkna åtgång av mat. Anmälan senast 9 maj till
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMMWY31uFGHTkpBvTWXs63FMhM7sc28
QtSJB1mSUH9jyOFyw/viewform?usp=pp_url

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 medlemmarnas hjälp
med att under driva föreningen och våra tävlingar och arrangemang. Vi vill i framtiden också
få in fler personer och ”kompetenser” i styrelse och arbetsgrupper.
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?
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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)?
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!
Tipsa oss gärna.
Styrelsen

