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Viktig
information!

För att klubben inte
ska förlora sitt bidrag
från kommunen och
höja medlemsavgiften
till en skyhög summa,
så är det väldigt viktigt
att ni skriver i Närvaropärmen!

Vad händer i klubben?
Årsmöte 28 januari 2018
Efter 15 års trogen tjänst, så stiger Göran ned från Ordförandeposten och
Mikael valdes till ny ordförande. Mer information om detta möte går att läsa
när protokollet färdigställts, justerats och undertecknats.

VI VILL PÅMINNA OM ATT MEDLEMSAVGIFT OCH TRÄNINGSAVGIFT
SKA VARA INBETALD SENAST DEN 28/2

Sätt ett X om ni varit
närvarande. Har ni
varit där mer än en
gång under samma
dag, skriver ni i mellan
vilka tider ni varit där.
Tack för hjälpen!
Styrelsen

MÅNADSTÄVLING
i Februari

26/2

KOMMANDE TÄVLINGAR & EVENT I NÄRHETEN
• Skåneserien omgång 6: 10/2 kl. 10:00 (Borta) BK Gripen
• Falkjakten i Fredriksberg: 10/2
• WÄ Open: 17/2
• DM i Trelleborg: 24/2

…mer information på hemsidan och skanesbagskytte.org
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UPPDATERAD
MEJL-LISTA

Upptaktsmöte inför
sommarens
SM i Helsingborg
Söndagen den 11 februari vill vi att så många
som möjligt, medlemmar och även anhöriga
som kan tänkas hjälpa till med SM tävlingen i
sommar, kommer på upptaktsmöte på IH.
Mötet är klockan 12.00 i ”Gröna rummet” som
ligger på andra våningen.

Vi har tänkt uppdatera mejl-listan, så titta in på
hemsidan. Eskil har lagt ut ett formulär som
styrelsen vill att våra medlemmar fyller i,
så att vi har aktuella adresser till alla.

Träningstider inför SM
För de som ska vara med och tävla i SM, så
finns det nu tid till att koncentrera sig lite extra
på det. På söndagar mellan kl. 10-14 är lokalen
öppen för att träna, fokusera och prata taktik
inför SM.

Vi kommer då att gå igenom vad som behöver
göras före/under/efter tävlingen. Det finns
arbetsuppgifter för alla med eller utan
bågskyttevana.

Väl mött, Tävlingskommittén

Information
om vår lilla kiosk
Vi vill gärna fortsätta med den lilla extra
servicen, som vårt lilla läsk & godis-bord
innebär, för våra medlemmar. Men tyvärr
slarvas det med att betala för det man
köpt. Tyvärr innebär detta att vi inte kan
fortsätta sälja saker på detta sätt, om detta
beteende fortsätter.

NU TAR VI EMOT BETALNINGAR VIA SWISH
Nu kan man på mångas begäran betala både fika och tränings-avgifter
med swish. Om du swishar belopp över 100 kronor, glöm inte att lägga
till 2kr i swish-avgift. Det är pengar som banken vill ha.
Swish nummer: 123 420 8120

