KALLELSE till årsmöte för Veinge MCK
Söndagen 10 Feb. 2008 Kl. 15.00 i klubblokalen.
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till vårt årsmöte i klubblokalen på
Klintebergsbanan i Veinge. Dagordningen delas ut före mötets början.
Vi ska prata om klubbens framtid, göra val till styrelse och kommittéer,
dela ut priser för KM:et och Crosskolan och sen ska vi fika förstås!
Ta tillfället i akt och kom till mötet, det är där och då som du kan påverka.
OBS! Till 2008 har vi höjt medlemskap inkl. träningskort med 100 kr. Hjälper
man till i klubben så får man tillbaka 900 kr på nästkommande årsmöte.
Vi skickar inte ut något inbetalningskort tillsammans med denna kallelse,
utan det kommer att fungera precis som under det gångna året genom
nedanstående alternativ:
1. Gå in på klubbens hemsida under medlems- och träningskortsinformation och fyll i
medlemsformuläret online.
2. E-posta samtliga uppgifter till veingemck@laholm.com
3. Skriv ut medlemsuppdateringsdokumentet från vår hemsida eller ta en sådan blankett
i klubbhuset och skicka in till:
Veinge MCK, c/o Lars-Åke Jonasson, Stenstorpsgatan 7, 312 45 Veinge.
Medlemsavgift=300 kr, Medlemsavgift inkl. träningskort=1000kr
OBS! Skicka sedan in pengarna till plusgironr. 68 28 70-1 och sedan får ni ett
medlems-/träningskort utskickat. Tag gärna med ett kvitto på att ni betalt medlems- o
träningskortsavgift när ni åker och tränar på banan tills att träningskortet kommer, så
att ni slipper betala träningsavgift.
Det är av största vikt att ni betalar medlemsavgiften i tid innan
tävlingssäsongen börjar, så att försäkringsskyddet i era licenser gäller. Vi vill
därför att ni betalar in medlemsavgiften senast den 29 februari.
Träningskorten för 2007 gäller tom 29 februari. Om man inte löst nytt
därefter, så får man betala vanlig träningsavgift fr.o.m. 1 mars.
Alla förare, tar med sig fotografi som vi använder i klubboken.
Bifoga gärna era fem bästa resultat för 2007.
Till 2008 kommer det att finnas 3 st träningsgrupper i klubben
med tränare. Vi kommer att berätta mer om detta på årsmötet.
OBSERVERA att återbetalningen av inarbetad medlems-/träningskortsavgift endast
sker på årsmötet. Kan ni inte komma då så får man skicka bud med någon annan.
Listan över vilka medlemmar som är berättigade till återbetalningen får ni också med här.
Boka även Söndagen den 31 mars kl. 9.00 för en
arbetsdag på banan.(5 o 6 april kör vi vår stortävling)
Närvaro ÄR obligatorisk.

Välkomna! Styrelsen
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c/o Lars-Åke Jonasson
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