Nyhetsbrev 1, 2014

Hej och god träningsfortsättning på det nya året!
Kallelse till årsmöte

Tid: torsdag 13 februari kl. 18:30
Plats: OK Ravinens klubbstuga
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2013
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2013
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Styrelsens och utskottens verksamhetsplan inför 2014
11. Fastställande av budget 2014
12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner
13. Val av
- föreningens ordförande för 1 år
- föreningens kassör för 1 år
- 6 ledamöter och 2 suppleanter i styrelsen för 1 år
- 1 revisor för 1 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
- 1 ordförande i valberedningen för 1 år
- Utskott för 1 år
14. Utdelning utmärkelser
   - Årets Klubbmästare
15. Övriga frågor

Klubbkläderna

Tyvärr har vinterkläderna blivit föresenade från
Trimtex men vi räknar med leverans i v.3.

SMS medlem hos Ullmax

Ullmax är ett företag som säljer träningskläder
mestadel underställ. Allt säljs online och via
ideella föreningar och därför är priserna mycket
låga (30% till 50% av priset på likvärdiga
undertställ hos Craft, Icebreaker m.fl.).
Styrelsen har testat och kan intyga att det är bra
kvalitet, slitstarkt och nopprar inte. SMS får också
tillbaka 15 % av det du köper för, pengar som vi
kan göra roliga saker för i klubben!
Du beställer själv, betalar online och får kläderna
hem till dig.

Gör så här för att beställa från från Ullmax

För att klubben ska få pengar tillbaka är det viktigt att du gör som följande när du
beställer:

1) Surfa hit
2) välj och lägg i kassan
3) välj betalningsmetod
4) När du kommer till leveranssida - där ska du i
högra delen av sidan välja vilken förening du ska
stödja. Gör du inte det så får SMS inte 15%

Med vänlig hälsning
Styrelsen Stockholm Multisport

