Nyhetsbrev från styrelsen januari 2015

Nyhetsbrev från styrelsen är ett sätt att hålla dig uppdaterad på vad som händer i
föreningen. Samtliga nyhetsbrev ligger tillgängliga på vår hemsida.
Det går framåt med Mtb-bana i Slottskogen
Nils Kumar har som klubbens representant varit på ett första möte med Idrott & Förening gällande
cykelbanan i Slottskogen. I princip finns det ett förslag på gång som bygger på SM-banan, en short-track
bana med möjligheter att bygga ut mycket tekniska partier (hopp, pump-tracks, hinder mm). Så som det
ser ut nu kommer det att köras några arbetsmöten och workshops för att ta fram ett beställningsunderlag
på övergripande nivå för entreprenör. Sen skall vi som förening kunna påverka detaljutformningen under
tiden, och i efterhand under driftfasen. Ge dig gärna in i diskussionen i vårt subforum på Happy ifall du vill
ge inspel!
Tävlingssäsongen 2015
Vad gäller ESS pågår planering för fullt. Tävlingsklasserna är ännu inte klara men en del tävlingar är
spikade, se http://www.enduroswedenseries.se/endurokalender-2015/. Vi återkommer när vi vet mer.
Vi siktar på att arrangera GBG-endurot fredag-lördag 11-12 september i år.
23 februari - möte för att planera Svartvitt 2015
Det är dags för möte för att planera årets Svartvitt. Välkommen till Eklanda krog, måndagen den 23
februari, 19:00. Vi bjuder på pizzaslice. Meddela Igge ifall du kommer! På mötet diskuterar vi vart och
vilka Svartvitt vi kör 2015 samt format för poängräkning mm. Rikard och Sebastian har redan antagit
utmaningen och arrangerar vårt första Svartvitt den 28 mars 10.00.
Påminnelse om årsmöte: möjlighet att spela in idéer om nya projekt
Årsmötet sker den 8 mars, 17:00 (ändrat från 19:00) på Eklanda krog. Kom ihåg att motioner behöver
komma in till styrelsen senast den 8 februari för att de ska hinna behandlas till årsmötet. Vi vill också få
inspel om du under 2015 vill engagera dig i något projekt inom ramen för vår verksamhet.
Dags att betala medlemsavgiftför 2015
Betalning om 200: - sker till BG 528-3239, märk inbetalningen med ditt namn. Nya medlemmar använder
webbformuläret på vår hemsida. För dig med familj där familjemedlemmar också vill gå med kan det vara
bra att avvakta till efter årsmötet då ett förslag om familjemedlemskap kommer att avhandlas.
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