Grisslehamn februari 2019
Till alla medlemmar

Välkommen till ett nytt
år med GSK!
Ordförande har ordet

Stort tack till alla ledare och funktionärer som gjort vår verksamhet möjlig – och stort tack till alla
medlemmar som stött vår verksamhet. Ett extra stort tack till de medlemmar som nominerat mig
till årets ungdomsledare. Och ännu ett stort tack till alla som gratulerat mig. 50 år som ledare – ja
jag förstår ju att jag inte kan vara någon ungdom längre. Men jag lever på en underbar
kommentar från ett av barnen i GympaKidz som funderat över min ålder – Jaa, du är gammal,
men du är böjlig.
Vi har haft ett lite ansträngt år. Grisslehamnsdagen gav bara hälften så mycket som vanligt (krock
med Ljusterö marknad), även sommarverksamhet hade färre deltagare än tidigare (för varm
sommar?). Och vi var bara tvungna att måla om innertaket på dansbanan. Vi kommer därför att
föreslå årsmötet att höja medlemsavgiften från 100 kr till 200 kr.
Men det har även hänt positiva saker. Vi har fått beviljat 400 000 kr till Näridrottsplats se vidare
nedan.

Alfrida och elljusspåret

Stormen Alfrida ställde till det i vårt elljusspår. Många träd föll över spåret och elledningarna. Det
drog även omkull ett antal lyktstolpar. Kommunen har genom sin skogsentreprenad föredömligt
snabbt rensat upp och transporterat bort alla omkullvälta träd. Kommunens försäkringar täcker
även en del av kostnaderna för de förstörda lyktstolparna och elledningarna. Men det kommer
att ta längre tid att återställa. Även det kommer att kosta oss extra under detta år. Men vi går
mot ljusare tider och det går alldeles utmärkt att utnyttja spåret. Vi hann spåra för skidåkning
men det är inte mycket snö kvar nu. Kommer snön igen gör vi nytt spår.

Näridrottsplats i Grisslehamn

Vi jobbar hårt med ansökningar för att få bidrag till att kunna genomföra vår idé med en
Näridrottsplats. Vi har fått beviljat pengar från Idrottslyftet genom Upplands Idrottsförbund
400 000 kr. Det är mycket pengar, men en Näridrottsplats är en investering på dryga 1 miljon kr.
Vill du veta mer om Näridrottsplatsen kan du gå in på vår hemsida (se sidfot)

Grisslehamnsdagen 13 juli

GSK har initierat ett samarbete mellan föreningar och företag i byn för att göra gemensam sak
kring Grisslehamnsdagen. Tillsammans har vi tagit fram lite nya idéer och kreativa lösningar med
trafik och parkering bland annat. Det kommer även att bli aktiviteter och uppträdanden på flera
olika ställen i byn. Vi kommer att erbjuda loppisar som poppat upp på mer eller mindre lämpliga
ställen på områden som vi avsatt just för loppis. Vi har tagit fram en karta som visar var olika
aktiviteter äger rum. Mer information kommer senare i vår. Vi har även flyttat
Grisslehamnsdagen för att inte krocka med Ljusterö marknad.

GDPR och Sportklubben

Vi behandlar en stor mängd personuppgifter inom idrottsrörelsen. De används bland annat för
att hålla ordning på medlemsregister, ta fram underlag för fakturering, kunna söka ekonomiskt
stöd och försäkra medlemmar samt licensiera deltagare i tävlingar och matcher. Det finns
särskilda regler för hur personuppgifter ska behandlas på ett säkert sätt. Med anledning av detta
har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver utförligt hur och
varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Det är också en av
anledningarna till varför vi har skrivit om våra stadgar i vissa stycken. Se vidare inbjudan till
årsmöte. Mer om GSK och GDPR finns på vår hemsida (se sidfot)
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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 fakturera avgifter och 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.

Avi/faktura

Vi skickar endast ut avier/fakturor på medlems- och aktivitetsavgifter till deltagare i
vinterverksamheten samt stödjande medlemmar. Deltagare i sommarverksamheten betalar på
plats kontant eller via Swish. Mer om avgifter kan du läsa på vår hemsida.

Hyra Dansbanan eller Medborgarhuset

Du vet väl att det är möjligt att hyra såväl Dansbanan som Medborgarhuset. Vi hyr även ut stolar
och bord samt enklare partytält. Mer information finns på vår hemsida. Du kan även ringa mig för
närmare information.

Stöd klubben

Det finns flera olika sätt du kan stödja klubben

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.

Från och med 1 januari 2019 har du möjlighet att ha två spelkonton anslutna till Gräsroten - ett
för turspel, och ett för sportspel. Det betyder att du kommer kunna backa upp till sex klubbar.
Gräsroten finns nu både i Svenska Spel Tur och Svenska Spel Sport & Casino. Poängen som
supportrarna tjänar in via sina spel i de olika bolagen läggs samman i en gemensam poängpott
som fördelas till föreningarna en gång om året. Se mer
https://www.svenskaspel.se/grasroten?flik=dubbla-valmojligheter

PantaMera – stöd klubben

GSK samlar in tomburkar för PantaMera. Det innebär att vi även kan ta emot dina öl/läskburkar
som inte kan pantas i Sverige. Insamlingen finns vid dansbanan.

Sponsorskylt fotbollsplanen – stöd klubben

Är du intresserad av att synas på en sponsorskylt på fotbollsplanen. Kontakta mig!

Frivilligt bidrag

Eller sätt in ett valfritt bidrag på Bg 626-8437 eller swisha till 123 576 64 15

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.

Väl mött
Marianne Bjarneskans

ordförande

•
•

Bifogas kallelse till extra årsmöte och ordinarie årsmöte.
Årsmöteshandlingar finns att hämta ner på vår hemsida – har du inte möjlighet att ladda
ner dem kontakta mig så ordnar vi det på annat sätt.
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