Örebro 2018-02-20

NYHETSBREV FEBRUARI 2018
Styrelsen
Årsmöte
Onsdag den 7 mars är det dags för årsmöte med Almby IK i Ljungstugan 18.30.
Förutom ordinarie årsmötesförhandlingar så delar vi ut utmärkelsen ”Årets Almbyit
2017”. Du bjuds också på fika.
Alla medlemmar är välkomna – kom och gör din röst hörd!.
Motioner och förslag som kommit in
Styrelsen föreslår
- att vi avvecklar motionssektion och lägg denna som en arbetsgrupp under skid och
orienteringssektionen.
- att vi tar bort funktionerna informations- och fastighetsansvariga samt en ledamot ur
styrelsen.
- denna därefter består av ordförande, sekreterare, kassör, ordförande för cykel och
skidor/orientering samt två suppelanter..
- om årsmötet beslutar enligt ovan så krävs det stadgeändringar.
Cykelsektion föreslår att medlemsavgiften höjs till 500:- för vuxna och 300:- för
ungdomar.
Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen.

Veckovärdar
Vi har under många år haft medlemmar som ställt upp och hjälpt till med städning
och iordningställande av år klubbstuga. Idag börjar de som tar på sig dessa uppdrag
bli allt äldre och med ålderns rätt lämnar en del sina uppdrag och det har visat sig bli
allt svårare att fylla på vakanta platser.
Vi står nu inför två val, antingen får vi fler som anmäler sitt intresse eller också får vi
gå ut och köpa städtjänst. Du som kan tänka dig att hjälpa till skicka ett mail till
info@almbyik.se

Fondmedel
I Almby IK finns det två fonder som är möjliga att söka pengar ur och det är Alf
Erikssons minnesfond samt Rambergsfonden. I kommande nyhetsbrev kommer vi att
beskriva dessa lite mer.

Vid våra senast styrelsemöte delade vi ut medel till tre ungdomar ur den senare
fonden. Det var Sofia och Henrik Franzen samt Sofia Green som sökt medel för
deltagande i konfirmationsläger i Sälen sommar. Vi önskar dem lycka till.
Styrelsen

Cykelsektionen
Sponsorer
Ett stort tack till våra sponsorer från förra året och till de som fortsätter i år: Egeryds,
Toyota, Brogrund, Norra Bro Entreprenad, ÅF och ProID. Vi välkomnar också en ny,
Sörbybacken.

Det finns fortfarande platser kvar på tröjan, baktill och på sidorna. Har ni någon som
vill sponsra hör av er till klubben! Sponsorerna gör det möjligt för oss att utbilda våra
ledare, anordna läger och utveckla våra medlemmar i träning och tävling.
Cykelstyret
Till cykelstyret välkomnar vi Edward Gertzell, Hans främsta uppgift blir att ha koll på
cykels ekonomi. Vi fortsätter dock söka fler. De vi söker några som representerar de
olika träningsgrupperna – en för barn, gul till blå, en för ungdom, lila till orange och
en för vuxna.

Då ledarna redan har mycket med träningen önskas någon som enbart har barn med
eller själv är aktiv. Arbetet kommer vara att föra fram åsikter från gruppen om hur vi
kan utveckla träningen ytterligare, ungefär en träff i månaden. Vore bra om någon
kvinnlig kliver fram.
Vi söker också efter någon som kan fortsätta arbetet med utbildning.
.
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Motionssektionen
- Vi planerar att ha ett arbetsmöte i början av mars månad. Då ska material till
Naturpasset 2018 iordningställas.
- Även en översyn av klubbens fasta kontroller kommer att påbörjas.
- Den 5 april arrangerar vi Veterantävlingen. Plats: Ljungstugan med Stig Andersson
som banläggare.
För övrigt väntar vi på snöfria marker.

Orienterings- och Skidsektionen
Vi har nu så småningom fått vår natursnö på plats och våra skidungdomar har varit
ute och tävlat – såväl i Falköping som Zinkgruvan. Mera om detta kan ni läsa på
hemsidan.
För orienteringen gäller närmast några återstående tävlingar i Löpex Vinterserie –
Fellingsbro 28/2, Tisaren 7/3 samt Lindesberg 17/3
Dessutom den sedvanliga Danmarksresan för de lite äldre Almbyorienterarna. Detta
år går tävlingarna i närheten av Roskilde och till denna resa går en buss med 16
personer.
Planering för våra två stora OL-tävlingar under året pågår för fullt. Som nämndes i
tidigare nyhetsbrev så gäller två mycket viktiga datum: 11 maj och 24 juni. Klubbens
förväntning är att så många medlemmar som möjligt aktivt vill bidra i klubbens
verksamhet. För alla finns alltså här en utmärkt möjlighet att vara med i ett trevligt
arrangemang. Många händer behövs!
Nästa torsdag 1/3 ska ni därför boka in i kalendern. Alla föreningens
medlemmar, stora som små inbjudes till möte kring dessa arrangemang.
PLATS: Ljungstugan TID: Torsdag 1/3 kl. 1800.
Ni bjudes på smörgåstårta och dryck.

Junior-SM skidor 2018
Den 14-18 februari avgjordes JSM i längdskidor vid Hallbystugan i Jönköping.
Glädjande nog hade vi en almbyit, Nils Kylborn, på startlinjen i klassen H17-18. Nils,
nyss fyllda 16 år, deltog i samtliga individuella lopp med goda resultat.
H17-18 masstart klassisk stil 15 km
44:a av 98 startande, 89 fullföljande
H17-18 sprint klassisk stil, prolog
56:a av 102 startande
H17-18 sprint klassisk stil, final
53:a av 99 startande
H17-18 distans intervallstart fristil 10km
54:a av 101 startande, 99 fullföljande
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HÄLSNINGAR FRÅN VALBEREDNINGEN
Hej
Är du intresserad av att hjälpa till med arbetet inom en växande modern förening
med gamla anor? Vi i valberedningen arbetar för närvarande med att tillsätta
personer i styrelsen för Almby IK och vill ge alla med anknytning till föreningen
chansen att visa sitt intresse och eventuellt ta en plats i styrelsen. Du behöver fylla
minst 15 år 2018 för att vara kvalificerad.
Som styrelseledamot är man del i en grupp på 4 ledamöter, 1 ordförande och 2
suppleanter. Som namnet säger arbetar styrelsen just med styrningen av föreningen.
Sätter ramar, ger riktlinjer och fattar beslut i de frågor som finns på agendan.
Föreningen har en kanslist vilket gör att det inte blir lika mycket praktiska frågor som
det annars kan blir i en förening. Detta underlättar mycket för styrelsen i att fokusera
på rätt frågor i sitt arbete.
Vi söker dig som har engagemang och en vilja att bidra. Du behöver inte var väl
insatt i eller ha sysslat med de verksamheter som föreringen bedriver dvs.
orientering, skidor och cykel.
Vi söker en blandning av kompetenser där det finns plats för flera olika profiler.
Den 7 mars är det dags för årsmöte i Almby IK och vi vill gärna ha din
intresseanmälan så snart som möjligt.
Tveka inte att höra av dig med frågor eller funderingar!
Hälsningar från Valberedningen:
Karl-Göran Wahlström, 070-4283492, k-g.wahlstrom@telia.com
Peter Birath, 076-8447939, birre.birath@gmail.com
Ulf Magnusson, 070-6052658, urmagnusson@hotmail.com
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