
Välkommen på 
fixardagar i hallen 
21-22 augusti arrangerar vi de årliga 
fixardagarna där vi hjälps åt att 
iordningställa hallen för en ny säsong 

Säsongen närmar sig med stormsteg och det 
finns mycket att fixa i hallen för att få den i 
toppskick till ispremiären. Årets fixardagar 
kommer att fokusera på en del 
förbättringar som behöver 
göras i bädden och 
stenkistorna, samt allmän 
städning av de gemensamma 
utrymmena i hallen. Fler 
uppgifter kan tillkomma och alla 
som deltar på fixardagarna kommer att få all 
nödvändig information och arbetsledning på 
plats.  

Inga förkunskaper krävs för att delta utan kom 
med ett glatt humör och med oömma kläder så 

löser vi resten på plats. Vi bjuder på korv med 
bröd både onsdag och torsdag. 

Anmäl dig nu 
För att vi ska få en uppfattning om hur många 
som kommer på fixardagarna ser  vi gärna att 
du går in och anmäler din närvaro på följande 
länk: 
https://medlem.goteborgcurling.se/fixardagar/ 

Det går naturligtvis bra att komma antingen ett 
av datumen, eller båda. 

Vi ses i hallen!
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Klubbnytt 
Information till medlemmar i  Göteborgs Curlingklubb

GÖTEBORGS CURLINGKLUBBS MEDLEMSBREV AUGUSTI 2019

DU GLÖMMER VÄL INTE ÅRSMÖTET? 
Som vi nämnde i tidigare utskick så kommer vi att kicka igång första fixardagen, onsdagen den 21 
augusti, med ett extra årsmöte. Anledningen till det är att styrelsen fortfarande saknar två ledamöter och 
behöver bli komplett innan säsongen startar. Vi ser gärna att så många medlemmar som möjligt kommer 
till det extra årsmötet och gör sina röster hörda.  

Kallelse med föredragningslista har gått ut via mail sedan tidigare och finns att läsa som pdf på vår 
hemsida: 

https://medlem.goteborgcurling.se/medlem/arsmote/ 

Lösenord för länken är: 123 

NÄR? 
21-22  

augusti 
kl. 18-20
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