Medlemsinformation för Boxholm-Ekeby SK 2017-2018
Betala gärna spårkorten via klubbens bankgiro,
5723-7612 eller via Swish på nr: 1234807749
Ange vid betalningen vem spårkorten gäller
för.(Se även hemsidan) Dagkort finns att köpa
på OKQ8 eller via Swish (Se nummer ovan)

Postadress
Vivåsen
Väderstadsvägen 5
590 12 BOXHOLM
Bankgiro
5723-7612

Spårkorten gäller även för åkning i Sya.

Styrelse
Ordförande
Kassör

Vakant
Lars Pettersson
larspettersson@live.com
Sekreterare Heléne Boman
070-648 09 15 helene_boman@hotmail.com
Ann Elofsson
Björn Alm
Erik Nilsson
Martin Johansson
Hemsida
www.idrottonline.se/boxholm/boxholmekebyskidklubb-skidor
Medlemsavgifter
Vuxna
Ungdom – 20år
Pensionär
Familj

250 kr
200 kr
150 kr
500 kr

Betala in avgiften så fort som möjligt, dock
senast den 30/11- 2018, till bankgiro 57237612. Glöm inte att ange namn på samtliga
betalande och ett telefonnummer där vi kan nå
er vid eventuella frågor. Nya medlemmar går
även in och fyller i kontaktuppgifter under
”Vill du bli medlem hos oss?” på BoxholmEkeby SK:s hemsida.
Det går även att betala via Swish på nr:
1234807749
Det går bra att betala in avgiften för spårkort
samtidigt om så önskas. (Enskild medlem
500kr
Familj 700kr)
Konstsnöspår /skidspår
Klubbens ungdomar upp till 20 år får träna
gratis på klubbens spår.
Dagkort
60 kr
Säsongskort (medlem)
500 kr
Säsongskort (medl. familj) 700 kr

Vid frågor angående spårkort kontakta
Daniel Johansson, 0730-58 47 37
Klubbens kläder
I år köps kläderna via en webbshopp. Nu är
webbshop öppen,
www.trimtex.se/customer/Boxholm-Ekeby
Den stänger 3/11 med förväntad leverans
vecka 48. När man loggat in/skapat nytt konto
så kommer det upp en ruta ”Teamkod för
inloggning” där fyller man i: boxholm-ekeby
och klickar på ”lägg till nytt företag/klubb”.
Ungdomar upp till 20 år sponsras med 20% av
klädkostnaden, Se hemsidan för blankett.
Vid frågor kontakta
Mikael Carlsson, 076-166 19 33
Arbetsinsatser
Klubbens medlemmar förväntas hjälpa till med
ideellt arbete vid egna arrangemang,
preparering av spår och leder, framställning av
konstsnö, skötsel av Vivåsen och servering vid
Vivåsen. Arbetslistor på daglig tillsyn,
arbetskvällar och tis fika kommer att anslås på
anslagstavlan, på hemsidan o via Facebook.
Bingolotto, Sverigelotter och spelkort
Stöd klubben genom att köpa dina Bingolotter
och Sverigelotter av B-E SK.
Kontaktman: Bo Johansson, 0142-500 29
Stöd gärna klubben via Svenska Spels
spelkort genom att göra Boxholm-Ekeby SK
till en av dina favoritklubbar.
Årsmöte
Årsmöte kommer att hållas i augusti,
Vi bjuder på förtäring.
Boxholm-Ekeby Skidklubb

