MGF Nyhetsbrev nr 4, september 2019
Hej igen alla medlemmar!
Jag ska försöka att fatta mig kort i ett antal punkter vad vi har på gång just nu:
1. SKÖRDELOPPET – Vi arrangerar skördeloppet som går av stapeln inkommande fredag kl
18.00 (kl 17.00 barnlopp 1 km) på Himmyra Gård. Kom och spring! Loppet kostar 15 euro
(barnloppet 5 euro) och intäkterna går till vår nya hall. Anmälan på plats. Mer info i
Facebook-evenemanget ”Skördeloppet 2019”.
2. GUTZ-FÖRSÄLJNING – En kort och intensiv försäljningsperiod av Gutz-produkter. Målet
är att alla säljer 10 paket, men man gör så gott man kan. Alla grupper (inte knatte eller
våra smågrupper) har en kontaktperson och ansvarig som tar kontakt med föräldrarna i
grupperna. Mera info också här via Facebookgrupper. Alla bäckar små och vi kan
förverkliga GymnastikArena Åland.
3. Ny hemsida – kika in på vår nya hemsida, som är så fin. Förutom att den innehåller info
om föreningen så är det via den man tex anmäler sig till klubbmästerskap och
märkesdagar, bokning av kalas, ställa sig i kö och liknande. Den är fortfarande under
uppbyggnad och vi jobbar successivt med den.
4. Nya kontaktuppgifter – I och med nya hemsidan har vi nya e-postadresser. Info-adressen
finns kvar och kommer att läsas av flera här på kontoret. Annars är det
ylva@gymnastik.ax, malin@gymnastik.ax och elin@gymnastik.ax. För att få kontakt med
styrelsen är adressen styrelse@gymnastik.ax
5. Fakturor – medlemsfakturorna har skickats ut, medan deltagaravgifterna kommer i nästa
vecka. Två separata fakturor via epost. Vill du som förälder eller annan anhörig bli
medlem, betala in 20,00 till konto FI97 6601 0001 1018 80 med namn och födelseår i
meddelandefältet. Tack!
6. Facebook-grupper – Gå gärna med i ditt barns Facebook-grupp. Notera att basgrupperna
och freegym har en gemensam grupp
MGF Bas och Freegym (alla grupper med en färg i sig samt Freegym tisdagar)
MGF Trupp/Teamgym (Cosmos, Calypso, Phoenix och Bellatrix)
MGF Trampolin (alla trampolingrupper)
MGF Cirkus
MGF Superteens (boys och girls)
MGF Knattesprattel
AG-grupper: alla har en egen för att kunna skilja på alla tävlingar och liknande och
de är uppbyggda enligt systemet MGF Brons 1, MGF Silver 2...
Är du inte längre medlem i föreningen och jag har missat att uppdatera registret, ta kontakt så tar
jag bort dina uppgifter.
Vi hörs!
Mvh,
Ylva Watkins
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