Medlemsinformation 2018
Uppdatering av medlemsregister
Vi kommer fortsätta uppdatera medlemsregistret under våren och har som
önskemål att ni meddelar om ni har ändrat adress samt anger mobiltelefon och
en mailadress där meddelanden kan skickas till er.
Vårt mål är att det mesta ska gå via mail och sms i framtiden!
Meddela detta till Johanna Roth via mail: johanna.roth@telia.com
eller sms 0734-082066.

Årsmöte med fest
Under mars månad kommer årsmöte med årsfest arrangeras.
Vidare information kommer på hemsidan under januari månad.
Har man någon skrivelse som ska tas upp på årsmötet ska denna vara inlämnad
14 dagar innan mötet.

Licenskurs
Intresseanmälan för licenskurser görs till Peter Roth på sms 0734-226444 eller
mail mop.roth@telia.com gällande både folkrace och rally. Beroende på
efterfrågan kommer vi se om vi ska anordna licenskurser under året.

Vänd på detta blad, information på baksidan.

Detta händer 2018!
 Vi kommer att arrangera 2st folkracetävlingar: 1 maj Cuptävling och
eventuellt en parallelltävling under hösten.
 Träningsdag för klubbens rallyförare under våren. Mer info kommer på
hemsidan.
 Vi kommer försöka dra igång lite klubbkvällar i klubblokalen under våren,
håll utkik på Facebook och hemsidan.
 Vi kommer fortsätta köra event på banan för företag eller privata kunder.
 Klubbmästerskapen i folkrace och rally fortsätter, tävlingar som kommer
inkluderas publiceras på hemsidan inom kort. Se till att delta!
 Om ni har resultat från någon tävling som ni vill ska synas på hemsidan
och Facebook, skicka in det till Johanna via telefon 0734-082066 så
publiceras det.
 Det har skapats en funktionärsgrupp på Facebook avsedd för Södras
klubbar i hopp om att hjälpa varandra arrangera tävlingar och speciellt få
funktionärer till varje tävling. Är ni intresserade att gå med i denna grupp
hör ni av er till Johanna Roth på 0734-082066, messenger eller mail
johanna.roth@telia.com.
 Fortsättningsvis måste ni gå in på SBFs hemsida och klicka på LOTS för att
få ut er licens. Nytt för 2018 är att alla klubbar spärrar medlemmarnas
licenser. För att ni ska få ut er licens krävs det att ni betalar er
medlemsavgift först, därefter ”öppnar” vi er licens för året.
 Södra fortsätter sitt arbete med Fair-race, läs gärna mer på deras
hemsida vad detta innebär för er som förare.
Detta och mycket mer händer i KAK, fortsätt följa oss på Facebook och
hemsidan. Vi önskar alla medlemmar en fartfylld och rolig motorsäsong!
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

