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NU DIGITALISERAR VI MEDLEMSKAPET

Från och med 2021 kommer vi att utöka samarbetet
med SportAdmin, tjänsteföretaget vars vår förening
förvarar medlemsregister och administrerar hemsidan.
När medlemsavgifterna nu går ut via mejl ber vi er att
läsa på vad detta innebär för dig på nästa sida!

STIPENDIER OCH FÖRTJÄNSTTECKEN

Hade du koll på att föreningen delar ut flera stipendier
och förtjänsttecken vid årsmöten? Nu kan du från en
sektion nominera någon som förtjänar utmärkelserna!
Kolla in denna sida på vår hemsida för mer
information.

ÅRSMÖTE 24/3 KL 18:30 - DIGITALT

Nu är årsmötet planerat för föreningen. Då pandemin fortfarande är högst aktuell
planerar vi att genomföra mötet digitalt, och det kommer att ske onsdagen den 24/3
kl 18:30. Närmare datumet kommer vi att skickas kallelse och mötesdokument via
hemsidan. Håll koll på hemsidan under kommande veckor för detaljer så som
HADE DU KOLL

anslutningsinformation.
PÅ ATT
FÖRENINGEN

Eventuella motioner till föreningsstyrelsen ska ha inkommit senast 21 dagar innan
DELAR UT FLERA

STIPENDIER
OCH
årsmötet
(stadgeändringar
30 dagar). Föreningens medlemmar eller sektioner kan
FÖRTJÄNST-

skicka dessa till föreningsstyrelsen genom kansliet på kansliet@ifkumea.com.
TECKEN? KOLLA
IN
DET HÄR!

SUGEN PÅ ATT
Kansliet har en nytt ansikte
vid receptionen. Vi tackar

ENGAGERA DIG
IDEELT INOM

Viktor för hans praktiktid
hos oss och välkomnar

IFK UMEÅ?

Anneli Berglund!

IFK Umeå idrottsföreningen för alla,
hela livet!

Oavsett om du är fortsatt
aktiv eller inte så finns det
alltid plats och behov av
Medlemsavgifterna går ut nu i slutet av månaden
via mejl! Passa på att betala på sättet som
fungerar för dig. Läs mer ovan!

ditt engagemang inom vår
förening. Brinner du lite
extra för en av våra sporter
så finns alltid en plats för

Barn och ungdomar upp till 20 år - 225 kr

dig!

Vuxna - 325 kr
Familjemedlemskap - 600 kr

Om inte du själv så kanske
du känner någon äldre som
skulle må bra av att
engageras runt
föreningslivet?

Nya restriktionerna innebär att
ungdomar födda 2005 och senare får

Hör av dig till oss på

träna inomhus igen. Restriktionerna

kansliet så hjälper vi dig

ändras kontinuerligt, och vi fortsätter

gladeligen till något

att uppmana våra medlemmar om att

passande. IFK Umeå vore

hålla koll på vad detta innebär för just

igenting utan våra ideella,

er verksamhet i föreningen!

gemensamma, krafter!

@ifkumea1901

www.ifkumea.com

