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BETALA MEDLEMSAVGIFT, AVGIFTER 2014

 Tom 9 år
Gratis
 10 - 20 år
50 kr
 21 år - äldre
100 kr
 Hel familj
200 kr
 Passiv medlem
50 kr
Bifoga gärna namn och fullständigt person-nr på alla!
Om du har en mailadress, bifoga gärna den!
Ni kan skicka mail om ni vill med person-nr mm till: benny.mild@telia.com

ÅRSMÖTE/AVSLUTNING, SKOGSBO, SÖND. 9 MARS KL 15.00
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndag 16/2, kan lämnas till Jan Flodqvist Hjortronstigen
21 52010 Gällstad, mail: info@gsok.se
Årsmöteshandlingar finns att tillgå en vecka före mötet på nämnda adress.
Du kommer väl? Mycket priser skall delas ut:
 Segrare på KM
 Alla som klarat GSOK’s guldmedalj
 Alla som klarat GSOK’s silvermedalj (ungdom som tävlat)
Det kommer att bjudas på stärkande förtäring och ett bildspel över 2013, välkomna!
Ett nytt år med nya möjligheter
Hej på er, vi är redan långt in på det nya året 2014 och det är dags att avsluta 2013 med prisutdelning och årsmöte
på Skogsbo, du kommer väl?
Kort om 2013, en sammanfattning i punktform:
 GSOK gjorde en ekonomisk förlust på 30.000 kr för 2013
 GSOK fick i mål sju åkare i Vasaloppet plus en åkare i Öppet spår (rekordantal för GSOK)
 GSOK har ordnat Veterancupen i både skidor och orientering
 Alva Abrahamsson har deltagit i VOF's USM-grupp, läs hennes berättelse på GSOK's hemsida
 GSOK ordnade en mycket lyckad orienteringstävling i april som gav en vinst på 58.000 kr
 Vi har köpt ny dator, klubbtält, en 20 fots container, nya overaller och ny högtalaranläggning
 Vi har planterat skog i Kimmarebo och ordnat sedvanlig loppmarknad på Gällstaddagarna
 Vi har ordnat tunnbad och mängder med träningar samt Å-orientering och gökotta
 Vi har ordnat sedvanlig sprintcup under vår och höst
 Vi har ordnat två ungdomsläger på Skogsbo med övernattningar
 Vi har deltagit i planeringen av O-ringen 2015
 Vi har deltagit i VOF's Breddprojekt
 Vi har hyrt in kartritare (Bo Herdersson) för att rita runt vår klubbstuga
 Vi har 45 löpare som deltagit på minst en tävling under året
 Vi har haft löpare på O-ringen i Boden
 VI HAR HAFT ETT LAG PÅ 25-MANNA I STOCKHOLM
 Vi har haft budkavlelag på både DM och U-10-mila
 Vi har arrangerat Naturpasset
 Klubben har antagit en drog- och jämställdhetspolicy

