Månadsbrev Bohus IF mars 2018

Bordtennis
Årsmöte
Alla medlemmar hälsas välkomna till Bohus Ifs årsmöte tisdagen 27 mars kl 19.00 i
klubbstugan. Dagordning hittar ni här.
Verksamhetsberättelse och bokslut kan begäras via mail (kansli@bohusif.se) en vecka innan
årsmötet. Eventuella motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor
innan årsmötet.

Friidrott
Trimtexkläder
Nu är den nya designen av Trimtexkläderna
klar (några små justeringar återstår) och
webshopen har öppnat upp. Shopen
kommer vara öppen tom söndag 11 mars.
Efter det går beställningen iväg till Trimtex
och leverans är beräknad till mitten av maj.
Nästa tillfälle att beställa kläder blir
preliminart i september med leverans under
november.
Designbytet innebär också att vi kommer att
rea ut delar av de plagg vi har kvar i lager.
Det nya utseendet på kläderna kommer inte
att skilja sig mer åt från det gamla, än att det
går bra att kombinera gamla och nya plagg.
Här under ser ni utbud och pris på
Trimtexkläderna.

Artikel

Junior (stl 130 - 160)

Senior (XS-XXXL)

Trainer Löparjacka

500,00

600,00

Trainer Löparbyxa/överdrag

350,00

400,00

Run Tights långa

370,00

450,00

Run Tights korta

250,00

300,00

Run Singlet

250,00

300,00

Zip-tröja

400,00

Free T-shirt Unisex lång ärm

250,00

Free T-shirt Unisex kort ärm

200,00

200,00

Free Shorts

250,00

300,00

Run Womens Hipster Tights

250,00

300,00

Run Womens Short Lycratop

200,00

250,00

Run Womens Singlet

300,00

Flow T-shirt Womens lång ärm

350,00

Flow T-shirt Womens kort ärm

250,00

Göteborgsvarvet - funktionärer
Glöm inte att anmäla er som funktionärer
till Göteborgsvarvet. Detta är klubbens
absolut viktigaste funktionärsuppdrag, då
det genererar mycket pengar tillbaka till
klubben, så att vi kan bedriva den
verksamhet vi har idag med bland annat
kostnadsfria tävlingar, subventionerade
läger och träningskläder.
Under Göteborgsvarvsveckan skall alla
aktiva ställa upp med minst en vuxen
funktionär, om inte annat är
överenskommet med styrelsen. De som inte
anmält sig när anmälningstiden gått ut
kommer att bli utplacerade på ett uppdrag.
Funktionärsanmälan hittar ni via denna
länk. Sista dag att anmäla sig är 15 mars.
Tänk på att det är begränsat antal deltagare
på vissa uppdrag och där gäller först till
kvarn.
Årsmöte
Alla medlemmar hälsas välkomna till Bohus
Ifs årsmöte tisdagen 27 mars kl 19.00 i
klubbstugan. Dagordning hittar ni här.
Verksamhetsberättelse och bokslut kan
begäras via mail (kansli@bohusif.se) en
vecka innan årsmötet. Eventuella motioner
från medlemmar skall vara styrelsen
tillhanda senast två veckor innan årsmötet.

Aktuella tävlingar
Lilla Uddevallaspelen 17/3 (1/3)
Marsspelen Örebro 24-25/3 (10/3)

