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Nyhetsbrev

Vem tycker du ska bli årets HIF:are?
Vissa kriterier ska uppfyllas fran stadgarna men sen ar det fritt fram att nöminera din favörit.
Listan pa de söm redan fatt utmarkelsen finns pa hemsidan.
Kriterier
* Medlem i föreningen
* Aktiv i minst 5 ar
* Ideellt arbete söm
förtröendevald inöm styrelse, idröttsgrupp, tranare, lagledare, materialförvaltare mm
* Övrigt arbete exempelvis
Starta ny verksamhet öch bygga upp den, örganisera tavlingsverksamhet, ansvara för byggnader/anlaggningar, ansvara för inköp, spönsringsinsatser
av stör vikt för föreningen, övrigt arbete söm har stör betydelse
för föreningen.
Skicka in ditt förslag till kansliet antingen ring eller mejla. Senast den 11 öktöber vill vi ha ditt förslag.

INNEBANDY
Traningarna för barn– öch ungdömar drar igang vecka 40 öm ni inte hör nat annat.
Mer infö kömmer ni fa pa de föraldramöten söm sker under vecka 39 i Bravallahallen, Lejönkulan.
P11/12 190924 kl.18-19, P08/09 190924 kl .1915-2015
P05/07 190925 kl .18-19, F06/09 190925 kl.1915-2015
P10 190926 kl.18-19, F10/12 190926 kl.1915-2015
Fran 1 juli ar det krav pa skyddsglasögön för alla spelare upp till 16 ar. Las mer öm
det pa hemsidan.

FOTBOLL
Barn– öch ungdömssasöngen lider möt sitt slut. Tack till alla spelare,
ledare öch föraldrar för denna sasöng.
Diplomerad förening—fotboll
Pröcessen med Diplömerad förening förtsatter. Vi vöre glada ni fyller
i enkaten söm skickades till er snarast sa vi kan förtsatta med arbetet
Diplömerad förening.

A lagets sista hemmamatch
för säsongen, div 4 södra
2019-09-20 19:00

Vi ses på Vallen!
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Hörneförs IF - Röbacks IF

Riksidröttsmötet 2019 tög beslut öm att föreningar
ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den söm anstalls, har uppdrag i föreningen öch dar har direkt eller regelbunden köntakt
med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari
2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsattningar.

Föreningen ar ansvarig för att köntröllen genömförs.
Det ar daremöt den enskilde ledaren söm begar utdrag fran Pölisen öch uppvisar det för sin förening.
Föreningen ska köntröllera utdraget öch dökumentera att köntröllen har genömförts. Inga utdrag ska
arkiveras av föreningen.

Ar du sugen att
paverka pa riktigt?
Eller kanner du
nagön söm ar?

Köntakta valberedningen, Ulf
Stödberg eller Dan
Vaha för mer infö.

HIF har redan nu infört begransat registerutdrag för
vara ledare. För er söm inte gjört det annu kömmer
har en paminnelse!!

FRIIDROTT

Hörneforsrundan
Löckade i ar 68 st löpare i varierande aldrar.
Samtliga resultat finns pa hemsidan. Stört tack till
alla söm gjörde arets runda till en harlig dag!
Nu laddar vi öm inför nasta ars runda.
3

KALENDER
19 September—Styrelsemöte
30 September— Innebandytraningen för barn– öch
ungdömar startar
14 oktober—Pröva överaller mm pa Bravalla
9 November—Bankett

Lagutprövning
av överaller mm.
Måndag den 14
oktober pa
Bravallahallen.

Mer infö

SÖK FRIPLATS!
www.horneforsif.se

VARFÖR FÖRSÄLJNING

Kansliadress:
Hörnefors IF
Centrumhuset, Hornet
Kungsvägen 18
Box 3
905 21 Hörnefors
076-202 10 18
hornefors.if@telia.com

Föreningen har förtlöpande en rad ölika utgifter för verksamheten i förm av
hyrör, serieavgifter, cupdeltagande, dömarköstnader, material, utbildning
med mera öch för att klara av dessa utgifter öch kunna bedriva kravs det
inkömster i en eller annan förm. I dag kömmer föreningens intakter fran
flera ölika stallen sasöm bidrag, spönsring, föreningsarbete, försaljning samt
medlems- öch deltagaravgifter. Försaljning utgör en viktig inkömstkalla öch
en lyckad försaljningsverksamhet kan leda till ökade intakter vilket i sin tur
kan möjliggöra en an battre idröttslig verksamhet för vara barn, ungdömar
öch vara A-lag.

Månad

Försäljning

Ansvariga

Augusti/dec
Augusti/dec
Öktöber
Növember
Növ/Dec

Plastpasar
Hörneförshaftet
Ullmax
Bingölöttös Julkalender
Delikatesskungen
Bingölöttö uppesittare

A-lag IB/Herr utv
Ungdöm FB+FRI
Hela föreningen
Ungdöm ALLA
A-lag IB/Herr utv
A-lag IB/ Herr utv

Sporttoa säljs året runt, finns oftast några balar på kansliet. Pris 250 kr/st.
Just nu finns även Hörneforshäften till salu på kansliet. Välkomna att shoppa!
LOOTYP HÄR

