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 Kallelse till årsmöte  
Tid:  torsdagen den 15/2 
 kl. 19:00 
 Plats:  luftpistolhallen 
Handlingar utdelas vid årsmötet. 
Enklare förtäring bjudes.  
Alla medlemmar är välkomna 
 
Motioner styrelsen tillhanda 
senast måndag 5/2 
 

Årsfest 2018 
Lördag 26. maj 
Plats: klubbhuset 
Inbjudan med anmälan och 
övriga detaljer kommer att finnas  
på FOK's hemsidan. 
Johan Tylestrand ska ta fram en 
plan för årsfesten 
 

Medlemmarnas E-
mailadress 
De flesta har numera tillgång till 
Internet och egen E-mailadress. 
Tyvärr saknas fortfarande 
adressen för många i vårt 
medlemsregister 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 medlemmar som 
har ändrat sin adress att 
skicka senaste gällande adress  
 (OBS. namn+adress!) 
till: 
   styrelsen@fokboras.se  
 
Anmäl gärna även ändrat telefon 
reps. mobil nummer! 

 
 

Medlemsavgift: 
Enligt beslut på föregående 
årsmöte (2017) gäller följande 
årsavgifter för 2018: 
 

Seniorer, aktiv                 650:- 
Passiv medlem, senior     150:- 
Junior (tom det år man  
fyller 20)                          200:- 
Passiv junior (tom det år man 
fyller 20)                            50:-  
 

Speciell avgift för "aktiv 
familjemedlem"  är redan tidigare 
slopad.  
 

Betalas till : 
 PlusGiro  280986-1. 
Ange (glöm inte!) "medlems-
avgift 2018", namn  och 
personnummer  
 

Betalas senast 31 mars! 
Medlemmar som inte har betalat 
senast till 31. mars belastas med 
påminnelseavgift 60.- kr. 
OBS. Personer som har blivit nya 
medlemmar och betalat avgift 
under september 2017 eller 
senare behöver inte betala för 
2018. 
 
 WEBBEN - FOK:s hemsida  
Glöm inte att det finns mycket 
(och rykande aktuell) 
information på vår hemsida! 
  http://www.fokboras.se/ 
 

Nästa stora evenemang: 
Arbetsdagar ; samling kl.10.00: 
Lör.17/02  Inför vinterfält 1 
Lör.10/03  Inför vinterfält 2 
Tis.08/05  inför Knallen 
Tis.09/08  arbetskväll 
 
 

Tävlingar: 
Sön.18/02  Vinterfält 1 
Sön.11/03  Vinterfält 2 
Tor.10/05  Knallen 
Lör.22/09  Högtidsdagen 
Mån.26/12  Annandagsskjutning 
 

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 välkomna! 
 

 

       Medlemskort 
 

Vi har slutat med generalutskick 
av medlemskort till samtliga 
medlemmar. 
I fortsättningen kommer kort att 
skickas endast till nya 
medlemmar (därför att de är 
ännu inte kända för funktionärer 
på skjutbanorna och vill skjuta 
för medlemspriset). 
 

Dessutom är detta även 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! 
 


