Hej alla konståkningsvänner!

Information gällande säsongen 2022/2023
Välkommen till en ny säsong som åkare och förälder i VFKK, vi har nu många tävlingsåkare i klubben och hoppas på
ännu fler under kommande säsong, vilket generar is till vår klubb. Vi närmar oss också vårt 50 års jubileum, vilket
många säkert ser framemot.
Våra Evenemang
För att hålla nere kostnader och ha en bra organisation behöver vi hjälp av er föräldrar på våra Event, hur mycket du
som förälder hjälper till baseras på hur många pass ditt barn åker per vecka, tränar man 3 pass per vecka så hjälper
man minst till på 3 arbetspass per säsong osv. Vissa pass är halvpass, tex städning eller om du arbetar i
Slottskogsrinken café och då blir det några extra pass du behöver göra. Meddela gärna oss i början av säsongen vilka
pass du vill arbeta på, arbetsscheman hittar du på hemsidan under
https://www.vfkk.com/Evenemangsscheman/arbetsuppgifterochinlamningavkakalotterivinst/
Får du pass och har förhinder ordnar du själv med byte.
Tävlingar , shower, Event , möten 2022/2023
Här hittar du datum för våra Event kommande säsong:
Årsmöte 29 augusti 2022
Klubbdag 15 september 2022
VFKKstjärnan 15-16 oktober 2022
Julshow , vi återkommer med datum I början av säsongen.
VFKK Kristallen 25-26 mars 2023

Arbetsgrupper
För er som tillhör en arbetsgrupp såsom sjukvård, ansvarig café, speaker, sekretariat, tidtagare/video, streaming mm,
ni får era arbetspass av ansvarig person i arbetsgruppen, gör du inte tillräckligt med pass i arbetsgruppen kan det bli
så att du får andra pass tex café.
Vi är tacksamma om du tillhör en arbetsgrupp när ditt barn har tagit tävlingstest.
Information, sociala medier
Det är mycket viktigt att du läser mejl som kommer från klubben samt att du går in på vår hemsida www.vfkk.com
minst en gång per vecka. Bli gärna vän med oss på Facebook, alla grupper har en egen facebooksida, tex grupp S3 du
söker upp gruppen VFKK-S3 på facebook så godkänner vi dig som medlem. Vi finns även på Instagram.
Medlemsavgifter/säsongsavgifter
Eftersom VFKK är en ideell förening utan vinstsyfte är det viktigt att alla betalar sina fakturor i tid. Har du inte betalt
avgifterna för föregående säsong så kan du tyvärr inte starta terminen förrän avgifterna är betalda. Observera också
att all istid utöver ordinarie schema kostar extra. Tänk också på att ange fakturanummer(gäller dock inte
licensavgiften) när du gör inbetalningar till oss.
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Licensavgiften för åkare som testar och tävlar
I juli månad mejlar vi ut att du skall betala din licensavgift, den är på ca 350,00, om du skall tävla eller testa under
säsongen är det viktigt att du betalar in denna avgift så snart som möjligt, dröjer du med att betala in kanske du inte
kan vara med på tävlingen eller testet.
Obligatorisk försäljning
Under hösten säljer ALLA åkare 2 Idrottsrabatter plus 5 Bingolotter till Uppesittarkvällen, hör gärna med vänner och
bekanta om de vill köpa bingolotter och Idrottsrabatten genom att dela via sociala medier(facebook, sms, mejl, Insta)
Frivillig försäljning
Under hösten säljer vi Newbody, Enjoy bonusguiden, Bingolottos julkalender och fina ljus i alla de färger, under våren
säljer vi produkter från Lillebrors kolor(kex, kakor, godis), vi är också tacksamma om alla går in på
www.sponsorhuset.se och anmäler sig som medlemmar, vilket ger både pengar till dig själv och din förening, dela
gärna även dessa försäljningar via sociala medier eller genom att informera dina vänner, om vi alla hjälps åt kommer
vi att kunna sänka våra avgifter, vilket vi tror att många vill.
Sponsring
Vi behöver fler företag som sponsrar oss!! Vi har ett sponsoravtal, men vill du sponsra med lotterivinster,
caféprodukter eller en mindre summa så går det naturligtvis också bra. Vi erbjuder er logga på vår hemsida med
direktlänk till ditt företag, sponsring kan också vara en bidragande orsak till att vi kan sänka avgifter.
Information ang sponsoravtalet får du om du kontaktar styrelsen@vfkk.se.

Stort TACK att du är en del av vår klubb
Med vänlig hälsning
Västra Frölunda Konståkningsklubb
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