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 Kallelse till årsmöte  
Tid:  torsdagen den 27/2 
 kl. 19:00 
 Plats:  luftpistolhallen 
Handlingar utdelas vid årsmötet. 
Enklare förtäring bjudes.  
Alla medlemmar är välkomna 
 
Motioner styrelsen tillhanda 
senast måndag 17. februari 
 

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 
resp. mobil nummer! 

 
Medlemsavgift: 

På föregående årsmöte (2018) 
bestämdes att medlemsavgiften 
för 2019 ska vara samma som 
föregående år 

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 2020", namn  och 
personnummer  
En del medlemmar skickar 
endast belopp utan specificering 
vad det gäller. Inte självklart att 
detta gäller medlemsavgift, det 
kan förekomma många belopp av 
alla slag. 
 

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 2018 eller 
senare behöver inte betala för 
2019. 
 
 WEBBEN - FOK:s hemsida  
Glöm inte att det finns mycket 
(och rykande aktuell) 
information på vår hemsida! 
  http://www.fokboras.se/ 
 

Skjutprogram 2020 för 
FOK Borås 
Den preliminära (än så länge…) 
skjutprogramet finns på 
hemsidan; menyn till vänster. 
De två stora vinterfält-
skjutningarna skall hålas i Rydal, 
övriga på BPS-banor i Krokered. 
 
 

Alla frivilliga är välkomna! 
Det fodras mycket förberedelse-
arbete inför varje tävling, 
speciellt mycket för 
fältskjutningar.  
Som sagt, alla frivilliga är till 
stor hjälp! 

       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- 
 

          Tack! 
Att tacka vid namn alla som har 
offrat en hel del av sin fritid för 
klubben skulle vara omöjligt och 
risken finns att en och annan 
skulle vara förbisett. Dock kan 
man ändå berömma all 
jourhavande personal på älg- och 
trapbanan, lufthallen samt alla 
som har ställt upp på 
pistoltävlingar, speciellt 
fältskjutningar. 
 

Alla banor hälles fortfarande i 
ordning, man kan konstatera att 
gräset är klippt och skräppet 
borttaget, klubbstuga städat och 
har fungerande köket. 
Likaväl är lufthallen städat och 
allt fungerar som det skall. 


