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____________________________________________________________
DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFT FÖR 2015!
 Tom 9 år
50 kr
 10 - 20 år
100 kr
 21 år - äldre
200 kr
 Hel familj
400 kr
 Passiv medlem
100 kr
Bifoga namn och person-nr!
Ni kan skicka mail (om ni vill) med uppgifter till: benny.mild@telia.com

____________________________________________________________
ÅRSMÖTE/AVSLUTNING, SKOGSBO, SÖND. 15 MARS KL 15.00
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndag 22/2, lämnas till Jan Flodqvist Hjortronstigen 21
52361 Gällstad, mail: jan.flodqvist@hotmail.se
Årsmöteshandlingar finns att tillgå en vecka före mötet hos Janne.
Du kommer väl? Priser skall delas ut:
 KM
 GSOK’s guldmedalj
 GSOK’s silvermedalj
Det kommer att bjudas på förtäring och ett bildspel fr 2014, välkomna!

Kort om 2014:




















GSOK hade utgifter på totalt 225.000 kr, men inkomsterna blev 229.000 kr
GSOK hade en deltagare i MarciaLonga i Italien (Benny) + några i Vasaloppet
GSOK har ordnat Veterancupen i både skidor och orientering
GSOK ordnade en mycket lyckad orienteringstävling under våren som gav en vinst på 55.000 kr
Vi har köpt ny spis till Skogsbo och målat mycket utvändigt
Vi har planterat skog 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 ungdomsläger på Skogsbo
Vi har deltagit i planeringen av O-ringen 2015 och tagit på oss tunga uppgifter i denna tävling
Morgan har ritat en sprint-karta i Gällstad
Vi har 38 löpare som deltagit på minst en tävling under året, August har sprungit hela 41 st
Clas, August och William deltog på VOF’s läger i Svenljunga
Vi hade många löpare på O-ringen i Skåne, på varje etapp hade vi mellan 24 och 26 löpare
VI HAR HAFT ETT LAG PÅ 25-MANNA I STOCKHOLM, IGEN
Vi har arrangerat Naturpasset
Vi har köpt en ny kart-skrivare
Morgan har ingått i VOF’s styrelse
Samt mycket annat smått och gott, inte så illa av vår lilla klubb

