Grisslehamn februari 2017
Till alla medlemmar

Välkommen till ett nytt år med GSK!
Två stora händelse inledde förra året. GSK´s fotbollslag återuppstod och
dansbanan återgick i klubbens regi. Fotbollslaget spelade i div 8, vann sin
serie och har nu kvalat upp till div 7 östra.

Verksamhet
GSK har dels vinterverksamhet i Medborgarhuset, dels sommarverksamhet på
dansbanan och fotbollsplanen. Vi har också ett elljusspår som kan användas för löpning,
promenader och skidåkning. En mer detaljerad plan över verksamheten finns att läsa i
Verksamhetsplan 2017.

Ekonomi
Rent ekonomiskt gick fotbollen i stort sett jämt ut tack vare sponsorer. Extra kostnader
för övertagande av dansbanan, periodisering av inköp av inventarier och löpande
kostnader för el och sophämtning täcktes av hyresintäkter av dansbanan. Däremot
gjorde vi en stor förlust på dansverksamheten. Vi har nu gett dansen tre år för att
försöka etablera sig men har inte lyckats, så nu lägger vi ner den verksamheten.
Däremot hyr vi gärna ut dansbanan om någon annan vill arrangera danser.
Vill du veta mer om vår verksamhet, vara med och påverka då är du välkommen till

Årsmöte
Lördag den 18 mars kl 13.00 i Medborgarhuset
Årsmöteshandlingar skickas via mail till medlemmar som uppgivit mailadress de kommer
också att finnas tillgängliga på klubbens hemsida från mitten av februari. Anmälan via
mail (se sidfot) eller sms till 0703 323 474 senast onsdag 15 mars för beräkning av fika
och tårta.

Medlemsregistret
Vi har vårt medlemsregister digitalt på Riksidrottsförbundet RF - Idrott Online. Du hittar
det på vår hemsida (se nedan). Du som vill kan logga in i registret och se dina (men bara
dina egna) uppgifter där. Du kan också lägga till/rätta/ta bort information som finns om
dig. Via medlemsregistret kan vi även kontakta dig via mail.
Får du detta brev via posten har vi inte din mailadress eller så är den felaktigt. Vill du få
denna möjlighet men vet med dig att du inte lämnat personnr och/eller mailadress kan
du maila dessa uppgifter till info@grisslehamnssportklubb.se så fixar vi det.

Grisslehamns Sportklubb
Medborgarvägen 6
764 56 Grisslehamn

info@grisslehamnssportklubb.se
grisslehamnssportklubb.se
facebook.com/GSK.grisslehamn
facebook.com/GrisslehamnsDansbana

Ordförande
Marianne Bjarneskans
mobil 0703 323 474

Medlemsavgift
Du som tidigare varit medlem i klubben får en avi med den årliga medlemsavgiften samt
en eventuell aktivitetsavgift för motsvarande aktivitet du deltog i förra året.
Medlemsavgift betalas av samtliga medlemmar i klubben antingen som stödjande
medlemmar eller som aktiva medlemmar – det gäller även barn. Alla som deltar i GSK´s
verksamhet måste vara medlemmar. På så sätt blir alla olycksfallsförsäkrade och bildar
även underlag för olika bidrag. Vill du ändra avgiften för att ta bort eller lägga till
aktivitet är det bara att ändra summan och skriva vad det gäller.

Aktivitetsavgift
Aktivitetsavgift betalas tillsammans med medlemsavgiften av dem som deltar i någon
verksamhet. Ett Aktivitetskort som inkluderar medlemsavgiften delas ut i samband med
verksamheten.
 Har du betalt aktivitetsavgift för en vinterverksamhet gäller det även för
sommaren.
 Ledare betalar endast medlemsavgift och får delta fritt i all verksamhet.
 Barn under 20 år betalar endast medlemsavgift och får delta i all
barnverksamhet även fotbollsskolan.
 Gymnastikskolan kostar 500 kr + medlemsavgift.

Engångsavgifter
För att förenkla rutiner och dessutom få alla deltagare försäkrade och ingå i underlag för
olika bidragsformer (se ovan) tar vi bort engångsavgifterna.

Avgifter 2016
Stödjande medlemmar (=medlemsavgift)
Vinteraktiviteter
(inkluderar medlemsavgift och sommaraktiviteter)
Innebandy seniorer/gymnastik/Rospigorna/fotboll
Gympa Kidz/Innebandy juniorer (= medlemsavgift)

100 kr

500 kr
100 kr

Sommaraktiviteter
Sommargympan (inkluderar medlemsavgift)
Fotbollsskolan (= medlemsavgift)
Gymnastikskolan (medlemmar)
Gymnastikskolan (icke medlemmar)

200 kr
100 kr
500 kr
600 kr

Hemsidan
På vår hemsida kan du läsa mer om vår verksamhet. Där finns också uppgifter om
aktuella aktiviteter för sommaren så fort programmet är klart.
www.grisslehamnssportklubb.se

Hyra Dansbanan eller Medborgarhuset
Du vet väl att det är möjligt att hyra såväl Dansbanan som Medborgarhuset. Mer
information finns på vår hemsida. Du kan även ringa mig för närmare information.

Gräsroten - Stöd klubbens ungdomsverksamhet utan att det kostar något!
Om du spelar på Svenska Spel kan du välja föreningar som du vill stödja, det ger poäng,
som omvandlas i pengar, från Gräsroten. På det viset kan du vara med och påverka hur
nästa års fördelning av 50 miljoner till ungdomsidrotten blir.

Väl mött
Marianne Bjarneskans
ordförande

