Mörsils Skytteförening med sektioner!
Kallelse till årsmöten
torsdag den 25 februari i
Ocke Bygdegård.
Denna kallelse är utsänd via post, e-post, affischer och
hemsida den 15 januari. På sektionernas årsmöten har de som
utövar sektionens grenar rösträtt. På föreningens årsmöte har alla
medlemmar rösträtt.

Start för första årsmötet kl 18.00. Under kvällen
kommer fyra årsmöten att genomföras. Först de tre
sektionernas innan kvällen avslutas med fika och
föreningens årsmöte. Tider anslås på vår hemsida.
Nytt för i år är att avslutning med prisutdelning och
aktiviteter kommer att ske när luftgevär– och
luftpistolsäsongen avslutas i april.

Sedvanliga ärenden enligt våra stadgar. Hör gärna av
dig om du har förslag, idéer mm som vi ska ta upp på
årsmötet. Förslag som ska
behandlas på årsmötet behöver vi få in före den
12 februari.
Föreningen och sektionernas verksamhetsberättelser 15
och verksamhetsplaner 16 mm kommer att finnas på
hemsidan och i klubblokalen, Ocke.
Du hittar alltid aktuell information och
kalender med aktiviteter på vår hemsida:

www.morsilskf.se

Nu är vi 172 medlemmar!
Föreningen har under 2015 fortsatt att öka och är nu
uppe i 172 medlemmar. Många nya medlemmar har
särskilt tillkommit till jaktsektionen Mården. 2015 blev
ett år fyllt av skytteaktiveter och renoveringsåtgärder på
skyttecentrum.

OBS! Viktigt! Vi informerar främst via epost,
facebook och hemsidan. Så se till att vi får din
epostadress!

Kontaktpersoner och medlemsavg:
Håkan Landén, 070-259 61 31 (ordf Skytteförening)
Peter Erixon, 070-287 05 05 (ordf Gevärssektion)
Jonny Rothoff, 070-316 28 77 (ordf Pistolsektion)
Markus Elf, 070-368 47 77 (ordf Jaktsektionen)
Anders Westerlund, 070-609 30 24 (sekr/kassör)

Medlemsavgift alla sektioner:
Familj: 400kr, Aktiv senior: 300kr
Junior <16år: 150kr och Stödmedlem: 50kr.
——————————————————————--

OBS! Endast för medlem i pistolsektion! En
sektionsavgift tillkommer enligt följande:
För varje vuxen aktiv och vuxen familjemedlem: 350 kr. För junior: 80 kr.
I sektionsavgiften ingår den avgift som föreningen
betalar till Svenska Pistolskytteförbundet.

————————————————

Stöd oss genom att betala
medlemsavgift 2016

Skicka din epostadress till info@morsilskf.se, så får du fortlöpande föreningsinfo via epost.

Familj - 400kr
Aktiv senior - 300kr
Junior <16 år - 150kr
Stödmedlem - 50kr

Medlemsavgift 2016.

Om du är en helt ny medlem: Ange namn, epost och personnummer på alla medlemmar när du
betalar in avgiften.
För nya medlemmar i Pistolsektionen ska en särskild medlemsansökan skickas in. Den finns på
vår hemsida under menyval ”Medlemskap”. OBS! komihåg sektionsavgiften för pistolsektionen!
Namn: ________________________________ Personnummer: _________________________

Obs! Epostadress: ________________________________________________________________________

Mörsils SkF

5797-1590

