
Välkommen till medlems-/
fixardagar 26-27 augusti 
Nästa vecka är det klubbens medlemsdagar, 
den 26 och 27 augusti, kl 18-20. Kom och hjälp 
till att göra vår hall ännu finare och fixa sådant 
som det behövs flera händer för att ordna. Det 
är allt från att sortera skor, numrera stenar och 
städa. Samtidigt ett guldläge att träffa andra 
curlare efter en alltför kort vårsäsong och varm 
sommar.  

Anmäl dig här och nu 
För att vi ska få en uppfattning om hur många 
som kommer – och att vi inte råkar bli för 
många - är det bra att du anmäler dig här: 
medlem.goteborgcurling.se/fixardagar/.  

Vill du komma båda dagarna går det självklart 
bra. Klubben bjuder på korv med bröd.  

Vi ses i hallen! 

Vi går mot ljusare tider!  
Klubben har köpt in bättre, och energisnålare, 
belysning över isen. Därför behövs en handfull 
frivilliga som hjälper till att byta ut de gamla 
lamporna till de nya.  

Arbetet kommer att ske under helgdag, troligen i 
slutet av augusti eller början av september. Inga 
förkunskaper krävs utan vi visar på plats. Om du 
kan tänka dig att hjälpa till 
(OBS! Ej bindande!) så 
maila till henrik@kahl.se – 
Inga frivilliga = inget nytt 
ljus, så det vi hoppas på 
hjälp från medlemmarna. 
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Det blir garanterat en annorlunda höst! 
Med anledning av pandemin diskuterar förstås styrelsen hur vi ska göra 
med höstens säsong. Här är tankar och inspel från medlemmarna viktigt. 
Självklart kommer vi att ”coronasäkra” verksamheten i linje med 
rekommendationer från Curlingförbundet, men vi har också som alternativ 
att antingen skjuta på säsongstart eller avvakta utvecklingen.  

För att kunna fatta ett bra beslut behöver vi veta hur du resonerar. Gå in 
på denna länk och svara (tar max 1 min): forms.gle/aYJ3CDgPfZXtdXJEA. 
Senast 23 augusti. Tack för hjälpen! 

EXTRA ÅRSMÖTE 26 AUGUSTI 
I anslutning till första medlems-/fixardagen blir 
det ett extra årsmöte. Det är för att vårens 
ordinarie årsmöte beslutade om en stadge-
ändring som måste bekräftas med ytterligare 
ett beslut. Kallelse och föredragningslista har 
gått ut i mail men du hittar dem även på 
hemsidan (login 123): 
medlem.goteborgcurling.se/medlem/arsmote/
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