SIK-nytt augusti 2015
Här kommer information om SIK och dess planer och aktiviteter under hösten 2015.
Friidrottsskolan för barn från 4 till 12 år startar igen onsdagen den 19 augusti kl 18.00
Den pågår till och med onsdagen den 23 september då det blir terränglöpning med anslutande diplom- och
medaljutdelning. Vi bjuder alla deltagare på saft och kakor.
Nya deltagare är alltid välkomna och förutom mycket skoj för barnen bjuder friidrottsskolan på möjligheten att
lära känna andra föräldrar från närområdet.
Ni som kommer med bil, vänligen parkera bilen på infartsparkeringen vid Ormsta station (Därifrån finns en
lämplig stig utmed järnvägen fram till IP, endast ca 150m) Ni kan också parkera utanför Ljungvägen 18 och ta
gångvägen 50m som går mellan Ljungvägen 16 och Ljungvägen 18 till IP
SIK har inga försäkringar då vi inte är anslutna till något riksförbund. Se därför till att dina barn är försäkrade.
Styrelsen för 2015 ser ut som följande:
Ordförande Marge Aab Svensson, sekreterare Constanze Leineweber, Kassör Jenny Faxelöv, Ordinarie
ledamöter Kajsa Bjurman, Peter Niia och Mikael Holmgren, Suppleanter Björn Larsson, Anne Glans och Henrik
Englund, Revisor Mats Jägerhult
På grund av det varma vädret blev det tyvärr ingen skridskoskola under vintern. Hasaloppet gick framgångsrikt
av stapeln den 15 februari och friidrottsskolan börjande första onsdagen efter påsk. Det blev en hel del barn
som samlades varje onsdagskväll på Snapptunas IP för att hoppa, springa och kasta boll under ledning av såväl
ledare som föräldrar. Bilder från bådadera finns att beskåda på vår hemsida www.snapptunaik.se
Snapptuna IK behöver aktiva föräldrar för att verksamheten ska kunna fortsätta i nuvarande form. Som
styrelsemedlem krävs god vilja, men uppdraget tar inte så mycket tid.
Detta händer under ett
år: ca 2 möten per år; 2 timmar på våren då vi gör i ordning och förbereda på IP; hjälpa till vid
säsongsavslutningar. Vid intresse att engagera sig mer i föreningen är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss i
styrelsen!
Årsmöte hålls i Vallmo Förskolas lokaler på Vallmovägen onsdagen den 21 oktober kl.18.30. Välkomna!
Medlemsavgiften är fortsatt 100 kr/år för hela familjen. Vi ber alla aktiva deltagare som inte ännu har betalt
att sätta in avgiften på konto 8 09 90 - 5. Det går bra att vara medlem även om man inte är aktiv utövare!
Medlemsavgifterna hjälper oss att köpa in diverse material till verksamheten samt priser till utövarna.
SIK-nytt delas ut i hela Snapptuna och till en del boende öster om Ormsta station samt finns att läsa på vår
hemsida www.snapptunaik.se.
Gilla oss på Facebook!
Styrelsen hoppas på att se så många som
möjligt på aktiviteterna under hösten.
Vi ses den 19 augusti kl.18.00
Vänliga hälsningar, SIK

