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SOMMARUPPEHÅLL V 27-30

Det känns nästan helt oförståeligt hur vi redan

har kommit till midsommartider och snart

sommarstängt på kansliet! Under veckorna 27-30

håller kansliet semesterstängt och vi som jobbar

vid kansliet läser bara våra mejl sporadiskt under

semestern. Vid akutfall når ni oss via

mobiltelefonerna. 

Precis som kansliet så har många av våra

verksamheter också uppehåll under juli månad.

Men, i anslutning till uppehållet ser vi den redan

påbörjade badmintonskoleveckorna och både

sommarfriidrotts- och fotbollsskolor framöver för

våra yngre barn och ungdomar! Hoppas att just

du/din familj tagit del av möjligheten.

BOKNING AV KLUBBLOKALEN PÅ
HYGGESVÄGEN

Då covid-restriktionerna sakta lättar har vi

öppnat upp för möjligheten att boka klubblokalen

som finns på Hyggesvägen 19. Vi bevakar

restriktionerna och tar därför

bokningsförfrågningar från fall till fall och

tillåter än så länge endast en gruppbokning i

lokalerna samtidigt. Ni hittar till bokningen på

denna länk.

BOKNING AV GRÖNYTORNA

Eftersom grönytorna fortfarande håller på att torka

upp helt och hållet efter den massiva snön som låg

på efter vintern så planerar vi att öppna upp för

bokningar på grönytorna från och med vecka 31. 

Ni kan göra bokningsförfrågningar för grönytorna

via denna länk.

VÅRT INKLUDERINGSPROJEKT VID
BOXNINGSSEKTIONEN

I samband med senaste månadsbrevet annonserade

vi att IFK Umeå skulle anställa en projektledare för

ett tre-årigt inkluderingsprojekt som finansieras av

Arvsfonden. 

Vi presenterar och välkomnar Morgan Poppuu som

sedan 1:a juni anslöt till IFK Umeå. Han har,

tillsammans med projektledarkollegan Frida

Myrsten, påbörjat projektet som avser att skapa en

verksamhet där det är naturligt för personer med

normbrytande funktioner att delta i

idrottsverksamhet. Välkommen också Frida

Myrsten! Morgan som arbetar på 75% kommer ni

ofta att träffa när ni besöker kansliet.

För att läsa mer om projektet samt om Morgan och

Frida så följer ni denna länk.

Glad
midsommar!

https://www.ifkumea.com/sida/?ID=171263
https://www.ifkumea.com/sida/?ID=258245
https://www.ifkumea.com/nyheter/?ID=167620&NID=799650


SÅ SKRIVER VI AVTAL I FÖRENINGEN

Vare sig det är ett sponsoravtal som gäller för

ett fotbollslag eller för en hel sektion finns nu

rutiner för hur avtalen ska legitimiseras. 

Eftersom inte vem som helst i föreningen ska

kunna skriva på ett avtal så upprättar 

 sektionerna kontinuerligt en avtalsordning. 

Avtalsordningen ska godkännas av

föreningsstyrelsen som på så sätt delegerar

vissa personer möjligheten att skriva på avtal i

föreningens namn. 

Ex: 

- Orienteringssektionen vill samarbeta med

företaget XY AB för sponsorpengar. 

- Den marknads-/försäljningsansvarige

informerar kansliet om att ett avtal ska skrivas,

och informeras om att den som har rätt att ingå

i avtal för sektionens räkning är "Anna

Svensson".

- Kansliet erbjuder en enkel avtalsmall för den

marknads-/försäljningsansvarige att formulera

om XY AB inte skriver avtalet. 

- Avtalet ska signeras av företaget XY AB och

"Anna Svensson" innan vi kan fakturera våra

samarbetspartners. 

Denna ordning gäller alla sponsorintäkter som

vi ska fakturera, oavsett summa. Anledningen

är enkel: Föreningen måste ha en samsyn och

överblick av vilka som är föreningens

sponsorer. Eftersom vi är en så stor förening

ska måste vi ha kvalitet på vår hantering av

spridda sponsorer. 



När? 
Lördagen den 28/8.

Om regn på lördagen så
genomförs IFK Umeå-dagen

på söndagen den 29/8
istället.

 
Var?

Vildmannavallen vid
Umestan.

 
Vilka får komma?

Alla våra medlemmar,
familjemedlemmar, nyfikna

grannar och andra
idrottssugna vänner!

 
Kostar det något?

Nej, det är gratis för alla!
 

Vad händer på dagen?
Flera prova-på-aktiviteter
från samtliga sektioner! 
Några exempel: Testa

rullskidor, badmintonlir,
sprintbanor för orientering,

speedshooting och
prickskytte för handboll,

fotbollsmatcher,
bowlingbana,

friidrottstävlingar,
boxningsmaskin,

tyngdlyftstävlingar, lotterier,
IFK-prylar till försäljning,
mat- och fikaförsäljning,
och förhoppningsvis ett

strålande väder! 

IFK UMEÅ FIRAR 120 ÅR I ÅR 
DET FIRAR VI MED IFK UMEÅ-DAGEN!

På lördagen den 28/8 planerar IFK Umeås alla sektioner att genomföra

den första IFK Umeå-dagen i ordningen för att fira att föreningen fyller

120 år. 

Dagen kommer innehålla massor med prova-på-aktiviteter och

underhållning från sektionerna. Det kommer finnas mat- och

fikaförsläjning på plats, och det pågår aktiviteter under dagen mellan 10-

16 på Vildmannavallen vid Umestan. Givetvis gratis inträde och vi ser

gärna att ni besöker alla våra aktiviteter under dagen! Mer information

kommer under början av augusti, men boka in dagen redan nu för en stor

IFK Umeå-dag - det här vill du INTE missa!

Med tanke på restriktionerna kan det hända att vi måste ställa in, men det

beslutet kommuniceras då under början av augusti. Vid regn genomförs

tillställningen istället söndagen den 29/8 på samma ställe,

Vildmannavallen.
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