Månadsbrev Maj 2019
Då var eftersäsongen igång och huvudsäsongen slut. Vi kommer, i samband med styrelsemöte
att göra utskick som detta under kommande säsong.
Denna månaden kommer hundutställningen genomföras och hundkommittén arbetar nu för
fullt med planeringen kring denna. Styrelsen arbetar med både säsongsavslut och planering
inför nästkommande säsong vad gäller både budget och verksamhetsplan. Vi arbetar även
aktivt med rekrytering av ny tränare för att ersätta Li som valde att ta jobbet som huvudtränare
i Osby KK.

Samarbete

Nästa säsong kommer ha en del fokus på att försöka inleda samarbeten med andra föreningar
(både konståkningsföreningar, men även inom andra idrotter) för att ta hjälp av varandras
styrkor, men även för att kunna erbjuda en bredare träning utan att priserna ökar för mycket. Li
har annonserat att hon gärna är med på ett samarbete, något vi kommer försöka inleda redan
under hösten.

Valberedningen

Valberedningen arbetar med att rekrytera nya styrelsemedlemmar för att ersätta de som väljer
att kliva av, är ni intresserade så kontakta Sara eller Beata (kontaktinformation finns på
hemsidan).

Styelsen

Vi deltog på distriktets verksamhetskonferens och årsmöte, där tilldelades vi i år två tävlingar, en
A-tävling och en C-tävling. Det kom samtidigt lite information kring ändrade regler i olika
tävlingsklasser, detta kommer tränarna informera de som är berörda om. Ändringarna görs
främst för att våra svenska klasser ska matcha ISU (International Skating Union) på ett så bra sätt
som möjligt.

Klubbrum

Vi kommer inom en snar framtid att börja byta ut stolarna i klubbrummet samt införskaffa en tv
eller projektor. Detta kan vi göra tack vare att Sparbanksstiftelsen har beviljat bidrag som täcker
100% av dessa utgifter.

Viktiga kommande händelser
Datum

Händelse

2019-05-16 … 2019-15-19

Hundutställning 2019

2019-06-19, 18:00

Planeringsmöte, klubbrummet, alla medlemmar välkomna
Vi går igenom verksamhetsplan inför 2019/2020.

Kamratskap ● Jämlikhet ● Välmående ● Engagemang ● Glädje

