Kallelse till årsmöte för Kexholms SK
söndagen den 10 februari 2019
Medlemmar inbjuds härmed till årsmöte i Brunnskyrkan
Åseda kl 15.00 söndagen den 10 februari 2019.
Vi börjar med årsmötesförhandlingar och sedan bjuder vi på fika.
Medlemsavgiften för 2019:
o Familj 250 kr
o Vuxen 150 kr
o Skolungdom tom 16 år 100 kr
Inbetalas till Kexholms SK på bankgiro: 5519-1696 eller swisha till 123 340 79 62.
Vänligen uppge namn och personnummer på person/personer som
inbetalningen avser!
Årsmöteshandlingar
Den som vill ta del av handlingar innan årsmötet är välkommen att e-posta en
önskan om detta till kexholms.sk@outlook.com så skickas informationen ut till
dig senast en vecka innan årsmötet.
Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag
från medlem skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 20 januari 2018
per brev eller e-post. Kexholms SK, Box 114, 364 21 Åseda alt.
kexholms.sk@outlook.com

ÖVRIG INFORMATION
Pågående träningsaktiviteter
Måndagar
Innebandy, idrottshallen.
18-19 för barn på lågstadiet (F-klass-åk3).
19-20 för barn på mellanstadiet (åk4-åk6).
20-21 för äldre ungdom och vuxna.
Fredagar
15:30-17:15 Mountainbike för ungdomar, samling vid elljusspåret. För mer information se
Åseda MTB:s Facebooksida.
Lördagar
Distansträning med karta. Vi samlas vid hundrastgården, folkets park kl 10.00. För mer
information om aktiviteterna, se hemsidan och/eller Facebooksidan.
http://www.kexholmssk.se eller https://www.facebook.com/kexholmssk/
Söndagar
14-15:15 Mountainbike för ungdomar, samling vid elljusspåret. För mer information se
Åseda MTB:s Facebooksida.
Viktig information angående medlemsregistret
Vi håller på att lägga in alla medlemmar i
Svenskidrotts system IdrottOnline.
Systemet är till för att hjälpa föreningar med
administrationen som redovisning av
aktivitetsstöd, anmälan till tävlingar och
inloggning till klubbens hemsida.

Klubbens verksamhetsplan
och policys

Som en del av verksamhetsplanen
ingår även klubbens policys.

Vi vill att alla medlemmar lämnar sitt
personnummer, namn, adress,
mobiltelefon/telefon och e-postadress i samband
med betalningen av medlemsavgiften.

Policys finns i de uppräknade
områdena nedan. Dessa finns
tillgängliga i sin helhet på Kexholms
SK:s hemsida under fliken
”Föreningen”.

Uppge informationen som meddelande på
inbetalningen. Räcker inte platsen till går det bra
att lämna informationen med e-post till
kexholms.sk@outlook.com eller per brev till
Kexholms SK, Box 114, 364 21 Åseda.

o Miljöpolicy
o Drog och dopingpolicy
o Mobbning och kränkande
behandling
o Jämställdhetspolicy

Kexholms SK:s styrelse hälsar Er medlemmar
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Svenska spel
Alla som spelar hos Svenska Spel och
använder spelkort kan välja att stödja en
förening. Välj gärna Kexholms SK som din
stödförening.

