Nyhetsbrev 2, 2014

Ändrat datum för årsmötet och några andra nyheter
Tyvärr hade vår hyresvärd planerat en annan aktivitet den 13 februari
i lokalen, nytt datum måndagenden 17 februari.
Kallelse till årsmöte

Tid: måndagen 17 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
_______________________________________

Info om Träninslägret 2014

Träningslägret kommer att genomföras i samband
med LGT som ju är en multisporttävling för
tvåmannalag med vinnartid runt 24 timmar. LGT
startar torsdagen den 1 maj i Filipstad med
målgång fredagen 2 maj. Träningslägret är både
för de som tävlar och de som väljer att bara träna.
De som tränar kommer att till självkostnadspris få
tillgång till LGT kartorna.
Klubben kommer att subventionera boendet så man till ett överkomligt pris kan bo
ståndsmässigt och slippa tält eller någon sunkig campingstuga. Vi kommer att bo på

Kalkhyttans Herrgård, fint läge med sjö framför och storskogen bakom Kalkhyttans
Herrgård Det finns parkering, gräsplan för paddelfarkoster och garage för cyklar.
Logi två nätter i tvåmannarum med egen dusch och toalett. Vi har tillgång till rummen från
eftermiddagen den 30 april (Valborg) till sen eftermiddag den 2 maj, de tävlande kan alltså
ha kvar rummen till efter målgång för dusch och tupplur. För detta betalar du 200 kr eller
400 kr per lag. Rejäl frukost ingår, Vi återkommer om pris på övriga måltider (behovet av
övriga måltider kommer ju bero på om man tävlar eller inte)
Vi har preliminärbokat alla rum och det finns 19 stycken så det är alltså begränsat med
platser ( i skrivande stund redan 17 personer anmälda ) Anmäl dig eller ditt lag redan nu
för att vara säker på att få plats! För att vi ska kunna hålla redan på vilka som ska tävla,
träna och dela rum med vem etc. så är det mailanmälan till info@stockholmmultisport.se
inte i kalendern.
_______________________________________

Funkisar till Ursvik Ultra

Anmälningsläget är mycket bra inför
Ursvik Ultra, just nu fler än 100 löpare
anmälda från 6 olika länder med mer än
två månader till start!
Vi kommer att behöva funktionärer,
ersättning kommer att utgå i form av
klubbkläder från den kommande
kollektionen. Anmäl dig som funkis till
johan.hamilton@telia.com, det kommer
att både löna sig och bli roligt!
_______________________________________

Du som köpte vinterkläder, glöm inte att betala till klubbens
konto BG 5347-6032
_______________________________________

Med vänlig hälsning
Styrelsen Stockholm Multisport

