
SIK-nytt december 2010     

SIK:s årsmöte hölls den 27 oktober. Styrelsen för 2011 ser ut som följer: 

Ordförande Susanne Eklund Ljungvägen 22, Kassör Ewa Carlsson Gullvivsvägen 9, 

Sekreterare Lisa Kragmo Ljungvägen 28, Ledamöter Björn Larsson Sommarvägen 25 

och Mattias Svantesson Blåklintsvägen 10, Suppleant Ann-Christine Kasselrud 

Gullvivsvägen 1. 

Planerade aktiviteter för 2011 

 Isbanan börjar spolas runt 20 dec och beräknas vara åkbar t o m sportlovet v 9 – allt om 

vädergudarna är på vår sida.  

 Skridskoskola för 4-7 åringar med start söndag 9 januari kl 12.00-13.00. De yngsta 

deltagarna kan behöva assistans av sina föräldrar. Ledare Lena Hoffman. Skridskobanan är 

öppen alla dagar fram till kl 21.00. För allas trivsel hjälps vi åt att skotta av isbanan. 

 Hasaloppet på skidor för barn och ungdomar söndag 6 februari kl 13.00. Reservdag söndag 

13 februari samma tid. SIK bjuder alla deltagare på grillad korv och varm dryck. 

 Friidrottsskola under vår och höst med start onsdag 27 april kl 18.00-19.00. 

 Fotboll för pojkar och flickor ca 5-8 år under vår och höst med start tisdag 26 april.  

 Terränglöpningen avslutar friidrottsskolan i slutet av september. 

 Volleyboll för vuxna motionärer i Karlbergsskolans idrottshall under vinterhalvåret. Start 

onsdag 12 januari kl 20.00-21.00. Terminsavgift 150 kr. 

SIK har inga försäkringar då vi inte är anslutna till något riksförbund. Se därför till att dina barn 

är försäkrade. 

Medlemsavgiften för 2011 är fortsatt 100 kr/familj och år. Det går bra att vara medlem även 

om man inte är aktiv utövare! Betala gärna med det bilagda inbetalningskortet. Vårt 

postgironummer är 8 09 90 – 5. Medlemsavgifterna hjälper oss bl a att köpa in diverse material 

till verksamheten samt priser till utövarna.  

Detta är sista gången SIK-nytt delas ut till medlemmar utanför Snapptuna. Framöver 

kommer vi hänvisa till vår hemsida för information. Adressen är: 

www.snapptunaik.se  

Styrelsen önskar alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR med förhoppningar om att vi 

ses nästa år. Nästa SIK-nytt beräknas komma ut i mitten av april – även på hemsidan! 

                                 

http://www.snapptunaik.se/

