Månadsbrev Juni 2019
Då var säsongen 2018/2019 över för en del, för många fortsätter säsongen lite till genom olika
sommarläger, bland annat på skåneförbundets Tyringeläger.

Uppstartsläger

Anmälan till uppstartslägret är ute, missa inte att anmäla er. Vi arbetar med att få in både
gästtränare och danslärare till detta årets uppstartsläger. Det är en viktig aktivitet där åkarna
får umgås mycket under första veckan för att skapa bra sammanhållning. Det är även en viktig
intensiv start som kickstartar säsongen på ett bra sätt.

Hemsida

Vår nya hemsida är äntligen på plats. Ni som tidigare haft möjlighet att lägga ut information på
hemsidan, kontakta mig via ordforande@tyringeks.se så skickar jag information och vid behov
går igenom med er hur man gör i det nya systemet. Har ni några synpunkter/hittat något fel så
maila mig så ordnar vi det. Hemsidan bygger på Wordpress.

Styrelsen

Vi genomför just nu för fullt planeringen inför nästkommande säsong. Både verksamhetsplan
och budget ska sättas vilket innebär en del jobb och flertalet möten. Resultatet av detta är
tänkt att visas upp på planeringsmötet den 19/6, dit är alla klubbens medlemmar välkomna för
en möjlighet att ta del av informationen samt komma med synpunkter.

Anmälan till nästa säsong

Nytt i år blir att alla föreningens medlemmar kommer få fylla i ett formulär för att anmäla åkarna
till kommande säsong. I samma formulär godkänner man att föreningen hanterar uppgifterna i
enlighet med GDPR, man tar del av vad man som medlem/förälder förväntas hjälpa till med
under säsongen samt kontaktuppgifter till er. Detta genomförs för att uppdatera våra register
och se till att vi har korrekta kontaktuppgifter om något skulle hända eller om vi av annan
anledning behöver komma i kontakt med er.

Tyringe KS önskar er alla en härlig sommar!
Viktiga kommande händelser
Datum

Händelse

2019-06-19, 18:00

Planeringsmöte, klubbrummet, alla medlemmar välkomna
Vi går igenom verksamhetsplan inför 2019/2020.
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