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Nu rullar veckorna på och fast än att det är riktig vinter utomhus så känns det att våren är på
intåg nere i ishallen. Showträningarna är i full gång och det är så roligt att se de olika numren
växa fram! Shownumren och musiken är klar och Therese och co har gjort ett jättejobb, som
nu Karin kommer att ta över och ro i land, tillsammans med Theres som kommer att hjälpa
till i mån av tid. Det känns verkligen skönt att vi kan kraftsamla och hjälpas åt när vi verkligen
behöver!

Vi vill också meddela att Karin (vår huvudtränare) kommer att börja studera till hösten. Detta
innebär att hon inte längre kommer att kunna jobba lika mycket som hon gjort innan. Vi har
ett stort förtroende för Karin och möjligheten finns att hon till hösten kan fortsätta träna
våra barn, dock inte i samma utsträckning som tidigare. Vi kommer inom ett par veckor att
lägga ut en annons där vi söker efter en ny huvudtränare.

Kakservice – Då information och häften kom ut senare än planerat så kommer vi att förlänga
försäljningen av kakorna en vecka. Sista datum för orderläggning är 10 februari. För att
registrera er som säljare och lägga in order, följer ni länken
https://www.kakservice.se/minasidor/BELEDU
Vi frågor är ni välkomna att kontakta Magnus, Emily, Viktoria eller genom mail:
okksaljaktivitet@outlook.com

Showfotografering – kommer att ske måndag och tisdag v. 9. Schema för fotograferingen
kommer att läggas ut på hemsidan under fliken ”SHOW” och sättas upp nere på
anslagstavlan utanför omklädningsrummet.

Kommitté arbete - Ansvariga i styrelsen har i dagarna gått igenom våra kommittéer
(arbetsgrupper) för att hitta, fördela och balansera upp antal deltagare i dem. Vi vill och
önskar att ni som föräldrar samt åkare (över 18 år) ska känna att ni hamnar rätt utifrån vad
som inspirerar och motiverar er. De förändringar som genomförts är förankrade med
personer som berörts. Cafeteria & Lotteri kommittén kommer inom kort att bjudas in till ett
kort men effektivt informationsmöte.
Vi (föreningen) är i stort behov av personer till Sponsor gruppen. SNÄLLA...HÖR AV DIG DU
SOM KÄNNER ATT DU TYCKER ATT DETTA SKULLE VARA KUL. Även om du inte vill ha en fast

position i sponsorgruppen finns det just nu stort behov av uppbackning till dem under våren.
HÖR AV DIG! DU BEHÖVS!
Sportlov – Under sportlovet v. 8 kommer vi att ha ändrade träningstider. För att hålla er
uppdaterade om vilka träningstider som gäller för respektive grupper ber vi er att hålla koll
på hemsidan, där all information läggs ut löpande!
Tävling/test – Om man har frågor gällande tävlingar och tester i andra föreningar ska detta
alltid gå via våra tränare, samma gäller om man har frågor som behövs till något av våra
förbund svenska respektive skånska, så ska det gå antingen via tränare eller styrelsen.

Skateshopen – Nu har vi ny leverantör för vår skateshop och den är nu påfylld med diverse
tillbehör. Vår nya leverantör är Teijas och de erbjuder även alla OKK-medlemmar 10% rabatt
på hela sortimentet (ej rea). För att utnyttja rabatten och få rabattkod, kontakta Jessica
Carzborn på mail: p.carzborn@hotmail.com

Kylskåpet – En påminnelse om att var och en plockar bort sina uppätna/gamla mellanmål i
kylskåpet. Viktigt så att vi alla får plats med våra kylda mellanmål och att vi tillsammans
försöker hålla en god hygien.

Lotterivinster – Glöm inte att lämna in 3 st. lotterivinster/åkare. Vinsterna lämnas i OKK
köket i ytteremballage med namn på åkare och grupptillhörighet. Lotteri kommittén önskar
inte få vinster med någon form av datumstämpel t.ex. livsmedel , hår- och hudvårds artiklar.
Dessa vinster riskerar att gå ut i datum och är då obrukbara.

Vi ses i hallen!
Hälsningar Styrelsen

