Grisslehamn januari 2018
Till alla medlemmar

Välkommen till ett nytt år med GSK!
I år kommer vi att ha mycket fokus på den Näridrottsplats vi vill skapa i Grisslehamn.
Projektet finns presenterat på vår hemsida www.grisslehamnssportklubb.se . Först och
främst gäller det att söka bidrag och sponsorer till projektet. Vill du vara med och stötta
projektet kan du sätta in en slant på vårt bg 626 84 37, Grisslehamns Sportklubb, skriv
Näridrottsplats på betalningen.

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 2018. Vill du veta mer om vår verksamhet, vara med och påverka då är
du välkommen till

Måndag den 19 mars kl 19.00 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 tel/sms till 0703 323 474 senast onsdag 14 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.

Avi/faktura
I år kommer vi endast att skicka ut avier/fakturor på medlems och aktivitetsavgifter till
deltagare i vinterverksamheten samt stödjande medlemmar. Deltagare i
sommarverksamheten kan antingen anmäla sig på hemsidan och på så sätt få en
avi/faktura eller betala på plats kontant eller via Swish.

Medlemsavgift
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.
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

Aktivitetsavgift
Aktivitetsavgift betalas tillsammans med medlemsavgiften av dem som deltar i någon
verksamhet. Ett Aktivitetskort som inkluderar medlemsavgiften delas ut i samband med
verksamheten.
• Ledare/assistenter och värdar betalar endast medlemsavgift, det inkluderar en
ansvarsförsäkring och möjlighet att få delta fritt i all verksamhet (ej kurser).
• Barn under 20 år betalar endast medlemsavgift och får delta i all barn/ungdomsverksamhet och även fotbollsskolan men ej gymnastikskolan.

Engångsavgifter
Det är möjligt att betala en engångsavgift för att delta i enstaka tillfällen på
sommargympan eller fotbollsskolan. Men då gäller inga försäkringar.

Avgifter 2018
Stödjande medlemmar (=medlemsavgift)
Vinteraktiviteter
(inkluderar medlemsavgift och sommaraktiviteter)
• Innebandy seniorer/gymnastik/Rospigorna/fotboll seniorer
• Gympa Kidz/Innebandy juniorer (= medlemsavgift)

100 kr

500 kr
100 kr

Sommaraktiviteter
•
•
•
•
•

Sommargympan (inkluderar medlemsavgift)
Fotbollsskolan (= medlemsavgift)
Gymnastikskolan (medlemmar)
Gymnastikskolan (icke medlemmar)
Engångsavgift sommargympa/fotbollsskola

200 kr
100 kr
500 kr
600 kr
50 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. Vi hyr även
ut stolar och bord samt enklare partytält. 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. 2016 gav det oss 3 600 kr
2017 fick vi 5 769 kr. Det tackar vi för!

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. Insamling finns vid dansbanan.

Sponsorskylt fotbollsplanen – stöd klubben
Är du intresserad av att synas på en sponsorskylt på fotbollsplanen. Kontakta mig!

Väl mött
Marianne Bjarneskans
ordförande

