SK Vuoksi seuratiedote marraskuu 2018
Marraskuiset seuraterveiset!
Tervetuloa seuran syyskokoukseen to 22.11.2018 klo 17.30 Imatran urheilutalolle!
Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa käsitellään valtakunnallisen tulorekisterin
käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet.
Joulukuussa tiistaina 18.12.2018 järjestetään seuran palkitsemistilaisuus ja joulupuurotarjoilu
Imatran kylpylällä. Klo 17.30 - 18.15 on tarjolla vesijumppa kaikille halukkaille, minkä jälkeen klo
19.00 siirrytään puurolle ja palkitsemisiin kokoustilojen puolelle. Ennakkoilmoittautumista
pyydetään puurotarjoilun järjestämisen vuoksi. Linkki seuran nettisivuilla. Tervetuloa!
Leimaus-leiri järjestetään ensi kesänä 3.6. - 6.6.2019 yhdessä Joutsenon Kullervon kanssa.
Leirikeskuksena toimii Imatran kylpylä ja harjoitusmaastoina ovat lähimaastot sekä joitakin alueita
hiukan kauempana. Leirille on jo nyt ilmoittautunut yli 1700 leiriläistä ohjaajineen, joten tapahtuma
tulee olemaan todella suuri. Toivottavasti mahdollisimman moni ehtisi mukaan talkoilemaan ko.
viikon aikana ja jo ennakkoonkin. Seuran internet-sivuilla on talkoolaiseksi ilmoittautumislinkki,
jonka kautta voi ilmoittaa halukkuutensa mukaan. Voit myös soittaa tai laittaa sähköpostia. Tehtäviä
löytyy leiritoimiston töistä ja ennakkovalmisteluista harjoituspaikkojen lähtöjen ja opasteiden
rakenteluihin sekä kaikkea siltä väliltä.
Noin kuukausi ennen Leimausta, 10.- 11.5.2019 seura on mukana järjestämässä
ampumasuunnistuksen SM- ja maailmancupin kilpailua. Kilpailukeskuksena toimii Ukonniemen
ampumahiihto- ja pesäpallostadion.
Uuden tietosuoja-asetuksen mukainen jäsenrekisterin tietosuojaseloste on tämän kirjeen liitteenä.
Lopuksi muistuttelen maksuasioista. Jos sinulla on vielä maksamatta seuran jäsenmaksu tai jokin
muu maksu, niin muistathan hoitaa maksun ajoissa ennen vuoden loppua. Seura-asujen osalta seura
tuki kilpailevan jäsenen jäsenmaksun maksaneita 40 euron summalla, jonka voi vähentää
suoritettavasta maksusta. Lisäksi johtokunta päätti, että R1-ryhmän SM-kilpailujen osalta, että
matkakuluja tuetaan 21 snt / km. Lisätietoja ja maksuviitteet löytyy seuran nettisivuilta, tai voit
kysyä suoraan minulta tai Antti Kanervalta. Jäsenmaksun maksutilanteet saat selville Antilta
sähköpostilla anttipute@gmail.com. Vahingossa toiseen kertaan maksettu jäsenmaksu otetaan
huomioon vuoden 2019 jäsenmaksuna.
Jos saat tämän seuratiedotteen perinteisellä postilla ja sinulla on sähköpostiosoite, niin ilmoita se
seuran nettisivuilla www.skvuoksi.fi olevan Liity jäseneksi -linkin kautta. Samaa kautta tulevat
perille myös muut jäsentietoihin liittyvät muutokset ja ilmoitukset.
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