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Älmare
Nyhetsbrevet är en ny företeelse här på OK Älmes hemsida. Du vet aldrig när brevet dyker
upp, det kan vara en gång i månaden eller en gång i veckan allt hänger på aktiviteten i vår
förening. Många aktiviter ger många nyhetsbrev och syftet är att informera om vad som är
på gång och vad som har hänt. Nyhetsbrevet är ett komplement till vår tidning Kontroll. Se
Nyhetsbrevet som en ”löpsedel”. Det är i Kontroll som du får ta del av detaljerna.
Årsmöte 2014
Årets årsmöte var välbesökt och trivsamt i vanlig ordning. Ett första styrelsemöte har också
genomförts och vi kan då konstatera att föreningens styrelse ser ut enligt nedan:
Ordförande: Jessica Björck
Vice ordförande: Stefan Karlsson
Kassör: Göran Liljequist
Sekreterare: Magnus Nilsson
Ledamot: Malin Johansson
Ledamot: Filip Sjöfors
Suppleant: Håkan Persson
Suppleant: John-Arne Sandström
Planeringsmöte den 24 februari
Det är på planeringsmötet som vi beslutar om hur föreningens verksamhetsplan för året skall
se ut och alla medlemmar hälsas välkomna dit. Vilka aktiviteter skall vi genomföra 2014? Kan
du hjälpa till i någon del? Kommittéerna behöver stöttning vid genomförandet av aktiviteter
och ju fler som hjälper till desto fler aktiviteter.
Närmast i tiden ligger Idrottsskolan. Tre onsdagar (26 mars, 2 april och 9 april) får vi besök
av kommunens 8-åringar och deras föräldrar. Vi har då återigen möjlighet att visa upp vår
fina sport och vår förening på ett lättsamt och roligt sätt. Kontakta Lars Henriksson om du vill
hjälpa till som ledare.
Söndagsträning och tävlingspremiär
Årets söndagsträningar är genomförda och har varit välbesökta. Tack till alla banläggare och
deltagare! I vecka 9 är det tävlingspremiär och därmed kommer vi framöver att mötas på
tävlingsarenorna igen. Känner ni hur det pirrar i mage och ben? Inte vet jag om det är
vårkänslor eller av glädje över att återigen ställa sig invid sin karta och invänta startsignalen.
Vi har alla våra mål med att träna och tävla, men oavsett så kan vi nog alla skriva under på
att gemenskap och glädje alltid står i fokus. Lycka till!
/Jessica Björck

