Nyhetsbrev maj 2017
Här kommer majmånadens info.
Kaffeförsäljning
Tack alla som beställde kaffe. Vi lyckades tillsammans sälja 270 påsar kaffe. Bra jobbat allihop!
Kafferosteriet har redan rostat kaffet och leverans väntas redan denna vecka. Mer info kommer i ett
separat mejl.
Test
Den 14 maj kl. 18 har vi test i Frölundaborg. Alla som kommer att testa har fått info i ett separat mejl.
Eftersom testet är på en söndag och ingen behöver stressa dit direkt efter skolan, kommer vi att ha
ett begränsat kafé i kansliet.
Göteborgsvarvet 20 maj
Tack alla som har anmält sig som volontär. Ni har alla fått närmare info. Vi saknar dock några stycken
till promenerande service för evenemangets företagsbyar kl. 10-18.
Uppgift: Grupper om 2 & 2 promenerar runt i företagsbyarna och kollar av om det är något som de
behöver hjälp med. Varje grupp har en mindre bag med lättare arbetsredskap som kniv, tång, tejp
mm.
Har du inte jobbat alla dina pass på våra tävlingar och inte anmält dig till någon annan funktion på
Göteborgsvarvet? Anmäl dig snarast till: melina.shiva@hotmail.com , gärna med kopia till
maria@gkk.se
Årsmöte
I år kommer vi att ha årsmöte den 8 juni. Boka gärna datumet i kalendern redan nu. Separat kallelse
kommer senare. Eventuella motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast den 18 maj på
styrelsen@gkk.se , så att de hinner behandlas i tid före årsmötet.
Upprop från Valberedningen
Inför Göteborgs Konståkningsklubb Singels årsmöte den 8 juni 2017 ställer Valberedningen frågan till
dig:
Kan du tänka dig att arbeta med GKK Singel och dess utveckling framåt?
GKK Singel är under utveckling och tillväxt. Det är ett spännande verksamhetsår att se fram emot, det
är flera aktiviteter som ska ledas och drivas. GKK Singel behöver några kandidater till styrelsen. Är du
en av dem, så är du välkommen att höra av dig via mail till Valberedningen: Matti Koponen, Susanne
Ullberg eller Thomas Nyvall. Mejl: Thomas.nyvall@calvia.se Mobil: 0704-415451
Med vänlig hälsning
GKK Valberedningen
Slipning
Sista sliptillfälle innan sommaruppehållet blir den 7/6.
Försäsong
Såsom vi har skrivit tidigare, kommer vi att ha försäsongsträning vecka 32 och 33 enligt kommunens
beslut om försäsongsveckor. Vecka 32 kommer vi att ha träning måndag tom fredag, dagtid. Vecka
33 har vi träning måndag tom onsdag dagtid, fredag kvällstid samt lördag dagtid. Inbjudan kommer
inom snar framtid.
Tävlingssäsongen
Tävlingssäsongen för A-åkare börjar den 9 september och för B- och C-åkarna i mitten av oktober.
Med vänlig hälsning GKK Singel

