
Snart klart för ny säsong 
Så här runt midsommar kanske inte curling är det du har främst 
på näthinnan. Men aktivitet pågår i föreningen även i 
högsommartider.  

Klubbstyrelsen har haft ett sommarmöte där vi börjat skissa upp planerna 
inför nästa säsong. Mycket är som vanligt men det finns också en del nyheter. 
En av dessa är vår nya intendent Zelene Olofsson, du kommer att få mer 
information om och av henne när det närmar sig säsongsstart. Det närmast 
förestående i hallen är ett extra årsmöte, som du kan läsa mer om längre ned. 
Nedan finner du också några viktiga datum att hålla reda på inför uppstarten, 
hoppas ni alla har en riktigt härlig sommar och så ses vi i hallen i höst.  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Information till medlemmar i  Göteborgs Curlingklubb
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AUGUSTI 
Hålls ett extra årsmöte 

för att tillsätta de två 
sista posterna i 

styrelsen. Kallelse är 
bifogat detta utskick.

21
AUGUSTI 

Har vi fixardagar i 
hallen. Klockan 18-20. 
Boka in dessa datum 
redan nu i kalendern. 

SEPTEMBER 
Sätts kylaggregatet 
igång. Sedan följer 

cirka tre veckors 
intensivt arbete för att 

färdigställa isen. 

622

Ny design 
Medlemsbrevet har 
fått sig en liten 
ansiktslyftning. 
Tanken är att det 
ska bli lite roligare 
att läsa och komma 
ut lite oftare under 
kommande säsong.  

Missa inte... 
Vår medlemsgrupp 
på Facebook som 
heter ”Medlemmar i 
Göteborgs 
Curlingklubb” 

Visste du att... 
Vi har en jättefin 
medlemshemsida 
som innehåller all 
information man 
kan önska sig om 
klubben. Surfa in på 
medlem.goteborgc
urling.se redan 
idag. 
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Extra årsmöte 
Styrelsen kallar till extrastämma för att 
fylla två platser som varit vakanta sedan 
förra sommaren. 

Göteborgs Curlingklubbs styrelse skall enligt 
stadgarna bestå av sju personer. Ordförande, 
vice ordförande, kassör, sekreterare samt tre 
övriga ledamöter. Under sommaren 2018 
drabbades dock styrelsen av två avhopp som 
man inte lyckades fylla, vilket fick konsekvensen 
att styrelsen bara bestod av fem personer 
säsongen 2018/19. Detta resulterade i väldigt 
mycket merarbete för de kvarvarande 
styrelsemedlemmarna och för att undvika 
samma situation kommande säsong håller vi ett 
extra årsmöte i augusti. Valberedningen lyckades 
inte hitta kandidater för att fylla styrelsens 
platser till det ordinarie mötet i april och därför 
beslutades då att hålla ett extra årsmöte för att 
ge valberedningen tid att hitta kandidater. Det 
är mycket viktigt för föreningens verksamhet 
och framtid att styrelsen är komplett, på sikt kan 
det annars innebära att styrelsen tvingas skära 
ned på alltifrån tävlingsarrangemang till 
juniorverksamhet. Om du eller något i ditt lag 
kan tänka sig att åta sig ett styrelseuppdrag så 
tveka inte att höra av dig till valberedningens  

ordförande Herman Sahlin på adressen 
herman.sahlin@gmail.com. Kallelse till årsmötet 
bifogas detta utskick. 

”Köp ett curlingbo” 

Nu har du chansen att för en säsong bli en 
visuell del av Göteborgs vackra curlinghall. 
Medlemmar i GCK får 50% rabatt på kostnaden 
för att ”köpa sitt eget bo” i hallen.  

För endast 10.000 kr får du eller ditt företag en 
finfin reklamplats som exponeras för tusentals 
potentiella kunder varje år. Vid intresse kontakta 
styrelse@goteborgcurling.se snarast.
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SUCCÉN MED NMDCT FORTSÄTTER I GÖTEBORG 
Vi är glada att kunna bekräfta att förra säsongens succé med att 
arrangera en deltävling i Nordic Mixed Doubles Curling Tour 
kommer att fortsätta även kommande säsong. Vår deltävling 
kommer gå av stapeln 28-30 december och vi har redan fått ett 
bekräftat lag på deltagarlistan, inga mindre än Michelle Jäggi och 
Marc Pfister! 

Nu behöver vi 3-4 personer ur klubben som vill vara med och göra 
detta till ett lika fint arrangemang som förra året. Kan du vara med 
och hjälpa till i någon form så tveka inte att höra av dig till 
styrelse@goteborgcurling.se
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