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 Kallelse till årsmöte 
Tid:  torsdagen den 18/2
 kl. 19:30
 Plats:  luftpistolhallen
Motioner styrelsen tillhanda 
senast måndag 8/2
Handlingar utdelas vid årsmötet. 
Enklare förtäring bjudes. Alla 
medlemmar är välkomna.

Årsfest 2014-2015
Datum och plats för årsfest med 
prisutdelning är inte bestämt 
ännu. 
Inbjudan med rätt datum, plats, 
anmälan och övriga detaljer 
kommer att finnas  på FOK's 
hemsidan.

Medlemmarnas E-
mailadress
De flesta har numera tillgång till 
Internet och egen E-mailadress. 
Tyvärr saknas adressen för 
många i vårt medlemsregister 
(hälften av alla medlemmar!) och
många har bytt ut adressen och 
därmed är den som finns i 
medlemsregistret inte längre 
gällande.
För att medlemsregister skall 
vara uppdaterat och komplett 
uppmanas samtliga 
medlemmar
att skicka sin nuvarande 
mailadress 
(OBS. namn+adress!)
till:
   styrelsen@fokboras.nu 

Medlemsavgift:
Enligt beslut på föregående 
årsmöte (2015) gäller följande 
årsavgifter för 2016:

Seniorer, aktiv                 550:-
Passiv medlem, senior     150:-
Junior (tom det år man 
fyller 20)                          200:-
Passiv junior (tom det år man 
fyller 20)                            50:-

50 kronor

Speciell avgift för "aktiv 
familjemedlem"  är slopad. 

Betalas med via internetbank till 
PlusGiro    280986-1  .
Ange (  glöm inte!  ) "medlems-
avgift 2016", namn  och 
personnummer 
Betalas senast 31 mars!
Medlemmar som inte har betalat till 
31. mars raderas ur 
medlemsregistret!
OBS. Personer som har blivit nya
medlemmar och betalat avgift 
under september 2015 eller 
senare behöver inte betala för 
2016.

WEBBEN - FOK:s hemsida 
Glöm inte att det finns mycket 
(och rykande aktuell) 
information på vår hemsida! 
http://www.fokboras.nu/

Nästa stora evenemang:
Januariluften – 23-24 januari
Årsmöte           18. februari
Arbetsdag inför vinterfält 1  20
februari
Vinterfält_1 -   21. februari
Vinterfält_2 -   13. mars
Knallen            5. maj

Samtliga övriga tävlingar och 
evenemang hittar du på  FOK:s 
hemsida.

Det är mycket jobb med 
vinterfält - såga, skruva och 
spika alla mål, städa och rensa all
skräp, skotta snö, reparera det 
som är trasigt, köpa priser och 
mat och det behövs en hel del 
funktionärer (alla behöver inte 
vara pistolkunniga).
Alla frivilliga är vällkomna!

      Medlemskort
Som många har kanske redan 
observerat är det lite "si och så" 
med utskick av medlemskort. 
Dels är det frågan om 
besparingar (bara porto med 
utskick till samtliga medlemmar 
kostar flera tusen kronor - det är 
många medlemsavgifter!), dels är
det ett omfattande jobb med 
manuell massutskick. 
Medlemskort hämtas i 
fortsättningen i lufthallen, 
trapbanan och älgbanan. 

Kort är viktigt för nya 
medlemmar som inte alla 
känner till och måste kanske 
på vissa stationer bevisa att de 
är medlemmar.

Detta är särskild viktigt numera 
när vi är tvungna att se efter att 
inga icke medlemmar skjuter på 
våra banor (närboendes klagomål
samt miljökontorets 
anmärkningar!).

För övrigt:
Bomen till pistol- och älgbana 
skall hållas stängd!


