SFK Firren infobrev 2016
Medlemsavgift
Medlemsavgiften vill vi att Ni betalar med det inbetalningskort som medföljer detta infobrev.
Medlemsavgiften är följande för 2016.




Senior: 120Kr
Junior: 60Kr
Familj: 240Kr

Vi är tacksamma om ni betalar snarast, vårt verksamhetsår börjar 1 oktober.
Vid inbetalning av familjemedlemskap är det viktigt att Ni fyller i samtliga Familjemedlemmar, och
födelseår på barnen på inbetalningskortet. Barn ingår i familjemedlemskap t.o.m 17 år. Detta för att
vi skall kunna föra ett aktuellt medlemsregister. Ett medlemskort kommer att skickas till Er när vi
erhållit betalning. OBS gäller ej som fiskekort. Detta kort skall uppvisas när Ni vill utnyttja era
medlemsförmåner. Skall Ni deltaga i SM eller DM tävlingar måste Ni lösa ett medlemskap i
Sportfiskarna. SFK Firrens bankgironummer är 886-0694

Fiskekort
Klubben säljer årsfiskekort till rabatterat pris till medlemmar dessa finns att köpa hos Jörgen K 047720807 och Patrik R 070-6039040
Kortet gäller 1 år från inköpsdatum.

Tävlingar
Klubben anordnar egna klubbtävlingar och deltager i DM och
SM. Tävlingsdatum anslås på hemsidan och på anslagstavlor.
Kontaktman för tävlingarna är Alexander Jeansson 073-8278081 och Adam Ingvarsson 073-4236450.
Tävlingsregler kommer att finnas på hemsidan under fliken Tävlingsinfo.

Medlemsförmåner
Rabatter
Vid uppvisande av medlemskortet erhåller Du rabatt med 20% hos Lindgrens. Obs detta
rabatterbjudande gäller endast köp av fiskeutrustning.

Fiskestugan
Fiskestugan finns möjlighet att hyra för föreningar, företag och medlemmar (som har varit medlem
ett år) . Kostnad 400 kr/ dygn. Kontaktman för uthyrning av stugan är Mikael Gustavsson 0703103907.

Hemsidan
Klubben har en egen hemsida på Internet. På denna sida försöker vi att hålla aktuell information till
klubbens medlemmar. Där kan Du titta på tävlingar som klubben kommer att genomföra. Har du
några roliga fiskebilder kan Du lägga in dem i Fotogalleriet på hemsidan. Här finns även
tävlingsresultat och klubbrekord att titta på. Skicka gärna eran e-mail adress till Patrik för att få
utskick om info, deras adresser finns på hemsidan.
Adressen till hemsidan är: www.sfkfirren.se

Ungdomsverksamheten
Ungdomsverksamheten är för tillfället vilande.

Bingolotter
Klubben säljer bingolotter, Sverigelotten och bingolottos jul-kalender. Stöd SFK Firren när Du köper
lotter. Kontaktman är Ingvar Lööv 0477-20285 eller 0705815385

Styrelse och kontaktmän för SFK Firren


Ordförande Patrik Rasmussen 070-6039040



Sekreterare Linus Johansson 070-2345518



Kassör Lars Lindquist 070-5817806



Vice ordf. Andreas Eriksson 070-3152681



Kontaktman tävlingar Alexander Jeansson 073-8278081 eller Adam Ingvarsson 073-4236450



Styrelseledamot Mikael Gustavsson 070-3103907



Sammankallande för stugkommitte Mikael Gustavsson 070-3103907

Vi ser gärna att medlemmarna är aktiva och deltager i arbetet med föreningen och skötseln av
klubbstugan. Vi har bildat en stugkommitte för skötsel och underhåll av stugan Denna kommitte
består av Mikael Gustavsson 070-3103907 (sammankallande), Kjell Augustine 0477-20422, , Lars
Lindquist 0477-20587, Tommy Assarsson 073-0654251 Vi uppmanar alla medlemmar att aktivt
deltaga med arbetet med stugan, så tag därför kontakt med någon av dessa personer och anmäl ditt
intresse.
För att kunna ha ett aktuellt medlemsregister vill vi att Du anmäler adressändring till Lars Lindquist
0477-20587 / 070- 5817806 eller lars-lindquist@telia.com
Kallelse till årsmöte kommer att anslås på hemsida och anslagstavlor.
Enligt beslut från årsmötet kommer medlemmarna under våren 2016 måla om stugan utvändigt. Vi
hoppas att så många medlemmar som möjligt hjälper till med detta. Anslag om tid kommer att ske
på hemsidan och anslagstavlor

