FÅRÖSUNDS GYMNASTIK OCH IDROTTSKLUBB

FGoIK – 365!
Stötta och bli en
del av vår
förening

FGoIK

LAGET MITT
RÖTT o vitt
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FGoIK 365 ! Är en grupp människor som
FGoIK sätter mycket stort värde på.
Vi som är med i detta mycket fina
sällskap betalar 1 kr per dag under ett år
och får då välja ett nummer mellan 1 och
365 att få sitt namn skrivet på vår fina
”FGoIK – 365!” tavla som sitter vid
klubbhuset.
FGoIK kommer att ordna VIP möten
med olika tema för FGoIK – 365!
Information om intressanta händelser
kommer också att skickas via mail eller
som sms direkt till denna grupp.
Passa på att välj ditt lyckonummer eller
födelsedag innan numret blir upptaget.
Först till kvarn!
Ni anmäler / bokar till Roland Jansson.
Ring eller skicka ett sms till 0708-604548.
NU!!!!
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Regler
§1
Det finns 365 tillgängliga platser
§2
Att vara med kostar 365 kr per år
§3
Man anmäler intresse för kommande år
tidigast 365/2 dagar innan det nya året
§4
Man kan bli deltagare under hela
innevarande året
§5
Väljer man inte själv något nummer
tilldelas man det lägsta lediga
§6
Är det nummer man valt upptaget
tilldelas man det lägsta lediga
§7
Ett bokat nummer reserveras i 365
timmar i avvaktan på betalning
§8
Inskription sker senast 365/2 timmar
efter betalning
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Styrelse 2011
Ordförande
Ledamöter

Suppleanter

Britt Nordström
Hans Rosengren
Ekonomi / Fotboll
Thomas Mårtensson
Arrangemang / sponsring
Mathias Molander
Ungdomsfotboll
Håkan Bengtsson
IP
Roland Jansson
Sponsring / Pingis / FGoIK 365!
Ingrid Ahlqvist
Arrangemang / Lotterier
Peter Nilsson
Utbildning
Mathilad Björnlund
Ungdomsfotboll

Jokkes minne:
Bert-Ola Wallin
Ingrid Ahlqvist
Willy Ringbom
Laila Kellström
Våra anställda
Åsa Andersson
IP / kansli
Jana Bengtsson
Kassör
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Gå på fotboll
Träffas och trivs

Stöd FGoIK genom att bli medlem
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