Kallelse till årsmöte för Rudskoga Idrottsförening
11/3 kl. 19,00 Grunnebackagården
Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande & sekreterare för mötet
3. Val av justeringsmän
4. Kallelsen av årsmöte utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Verksamhetsberättelsen
7. Ekonomiska berättelsen
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgiften
11.Verksam/ekonomisk plan för 2018
12.Inkomna motioner. Ska meddelas styrelsen senast i vecka före årsmötet.
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16.Val av firmatecknare
17. Fastställande av ändringar i Stadgarna
18. Övriga frågor
19. Mötes avslutas

Föreningen bjuder på smörgåstårta & Kaffe.

Årsberättelse Rudskoga IF 2017
Styrelsemöten
Vi har haft 8 protokollförda styrelsemöten 2017
Hallen
Under året har det varit Barngymnastik i 2 pass, Motionsgymnastik på dagtid, Cirkelträning
och Tabata på kvällstid i Hallen. Hallen har även använts för Badminton och Innebandy.
Under hösten 2017 gjordes provapåpass med Zumba som sedan blev ett ordinarie pass.
Styrketräningsdelen är alltid öppet och använts allt mer.
Det finns även löpgrupper som utgår från Hallen.
Lunken
Klubbens ’flaggskepp’ Lunken genomfördes även 2017. Stort antal deltagare och bra
arrangemang gjorde en lyckad tävling.
Mini Lunken gör det möjligt för barnen att på ett lekfullt sätt prova en löptävling.
Rudskogaklassikern.
Även i år fanns möjlighet att genomföra Rudskogaklassikern där de 3 deltävlingarna är
Lunken, Trampet och Skidloppet.
Löpningen och cyklingen går alltid att genomföra men skidloppet kräver ju snö. I år fattades
den vita varan så skidloppet fick bli ett stavgångslopp som alltså räknades in i klassikern.
Inköp.
Inköp har gjorts i form av varor till de olika loppen,
medaljer till Lunken, rep och pilatesboll till Hallen, priser till Trampet samt ny armatur till del
av slingan
Övrigt.
Även i år har jobb utförts på slingan i form av grusning mm men även börjat planera för
utbyte av lampor och armatur.
Styrelsen har diskuterat föreningens del i Grunnebackagårdens fortlevnad.

Rudskoga februari 2018
Sekreterare / Leif Nordström

