
FÖRENINGENS ORDFÖRANDE HAR ORDET. 

Bäste medlem i IFK Umeå!

Ännu ett verksamhetsår har nu passerat med många underbara

idrottsupplevelser i vår förening. Trots de restriktioner som pandemin

medfört har inte minst våra barn- och ungdomsgrupper haft ett stort

antal aktiviteter igång som vi kan glädjas åt. På junior-, senior- och

elitnivån har vi trots uppoffringar skördat fina framgångar såväl

nationellt som internationellt. Mångfald med möjlighet att erbjuda nio

olika sporter inom den egna föreningen är en tillgång som också ger

värde till dig som medlem.

De senaste två åren har ju starkt präglats av pandemin. Trots omfattande

vaccinering har smittspridningen varit mycket hög. Imponerande är då

att se hur väl vi kunnat anpassa våra idrottsverksamheter. Såväl

breddidrotterna som de som tävlat på elitnivå har fått ställa om efter

rådande Coronaläge. Här vill jag lyfta vikten av våra lojala och duktiga

ledare ute i sektionerna. Utan er fungerar det inte bra och ert arbete ger

våra aktiva möjligheter till en meningsfull rörelserikedom väl arrangerat

föreningen. 

Vi kommer under innevarande år att skaka liv i föreningens värdegrund.

Våra ledord öppenhet, passion och kvalitet får vägleda oss till fortsatt

stabilitet och attraktivitet i framtiden.  

Medlemsavgifterna för innevarande år aviseras i dagarna och till dig

som medlem i föreningen vill jag rikta ett varmt tack för ditt stöd under

det gångna året. Det är min förhoppning att du känner glädjen i

gemenskapen och medlemsnyttan i vår fina förening även under 2022.

Jan Sundman

Ordförande
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ÅRSMÖTE 2022-03-29 

Våren innebär att föreningens årsmöte är på ingång.

29/3 är det planerat att årsmötet ska hållas, vi

återkommer om det blir digitalt eller fysiskt.

Årsmötet är föreningens högsta beslutade organ,

mötet utser styrelsen och styrelsens ordförande.

Närmare datumet kommer vi att skickas kallelse och

mötesdokument via hemsidan

@ifkumea1901 www.ifkumea.com

Stödmedlem är inte med inom
IFK Umeå som aktiv, ledare,
eller som förälder i  familje-
medlemskap. Stödmedlem

anses främst vara f.d. aktiva
medlemmar som vill stödja

klubben efter att de själv lagt
ner sitt engagemang, eller är

en utomstående föreningsvän.
Stödmedlem har tillgång till
samma föreningsförmåner

som kommer med föreningens
digitala medlemskort, men de

har ingen rösträtt.

Vem kan vara
stödmedlem?

Har du koll på att
medlemsavgifterna  

inför 2022?
Vid årsmötet i mars 2021 togs

beslut om att ändra
medlemsavgifterna för det
kommande året, år 2022. 

 
Avgifter 2022:

Enskild medlem 400 kr
(oavsett ålder) 

Familjemedlemskap 700 kr
Stödmedlemskap 200 kr

SKIDSKOLA FÖR VUXNA OCH BARN 

Efter nyår startar har vi startat igång nya

vuxengrupper med teknikträning på skidor, det är

både skate och klassiskt. Är du intresserad av att

utveckla din teknik ytligare boka då vår populära

skidskola, det finns både privatlektioner och i grupp.

Du kan läsa mer genom att klicka här

I Januari har vi även startat igång skidskola för barn

där vi har fyllt alla grupper. Fokuset är att barnen

ska ha roligt och få lite skidvana.  

https://www.ifkumea.com/start/?ID=163113


@ifkumea1901 www.ifkumea.com

Badmintonsektionen har anställt Jörgen Eriksson Sjöner som
aktivitetsledare/projektledare nu under våren.  Jörgen är ett välbekant
ansikte inom IFK Umeå Badminton han kommer bland annat att driva
och leda projekt inom badmintonsektionen. Han kommer även att
besöka skolor runt om i Umeå för att informera och locka fler till
badmintonstadion med diverse aktiviteter.
Vi önskar Jörgen stort lycka till och ännu en gång välkommen till IFK
Umeå

 
 
 
 

Vi välkomnar Jörgen Eriksson Sjöner

Vill tipsa om att IFK
Umeå Badminton 

spelar viktiga matcher
nu i Badmintonligan,

har du inte varit och sett
badminton live så är det
ett hett tips att testa. För

mer information om
kommande

hemmamatcher klicka
här

 

https://www.ifkumea.com/sida/?ID=185968

