MEDLEMSNYTT 1-2014
Ordföranden har ordet
Vi har lämnat 2013 och är inne i 2014. Summering av det gångna året blir att vi genomfört det
enligt de ambitioner vi haft och vi har firat våra fem år med dels en skrift, som är bra för
nutiden men också för framtiden, dels haft en jubileumsfest i samband med förra årsmötet, där
Staffan Tapper utgjorde ett trevligt inslag.
Nu går vi in i det nya året med ytterligare ambitioner. Under detta år skall vi förbereda inför
Riksidrottsmötet i Helsingborg 2015, då vi hoppas att Skåne skall få fler
förtjänstteckenmottagare än tidigare. Styrelsen jobbar intensivt med att finna presumtiva
mottagare – vi har redan funnit ett tjugotal – men vi hoppas att alla medlemmar hjälper till.
Leta i första hand inom din idrott och dessutom i din kommun. Vi måste hjälpas åt.
Vi har också planer för träffarna och det meddelas på annan plats. Det blir bordtennis (SM),
boule, som vanligt i Höör, STCC i Knutstorp Ring och en del annat.
Vi kommer också att sköta värdskapet för RV:s vårträff i Malmö. RV betyder Riksidrottens
vänner och består av idrottsledare från hela landet och vi kommer att presentera ett tilltalande
program med bl a Malmö Arena och Turning Torso.
Jag hoppas att ni är nöjda med vårt arbete men vi tar gärna emot förslag till diverse aktiviteter
och boka nu in den 1 mars för ett besök i Helsingborg med årsmöte och bordtennis.
Tore Green

Skåneidrotten har ny hemsida!
Skånes Idrottsförbund har sedan en tid fått en ny hemsida. Det innebär att du hittar
Guldklubben under rubriken: Projekt.
På hemsidan kommer protokoll från årsmöte och styrelse, medlemsnytt och aktiviteter att
finnas. Länk: http://www.rf.se/Distrikt/Skanesidrottsforbund/Projekt/
Under rubriken: Ekonomiskt stöd hittar du stipendier/fonder/utmärkelser. Här finns
ansökningsblanketter till Skåneidrottens förtjänsttecken och annan information och snart även
ytterligare information om RF:s förtjänsttecken. Länk:
http://www.rf.se/Distrikt/Skanesidrottsforbund/Ekonomisktstod/Stipendierfonderutmarkelser/
Känner du någon ledare som är meriterad för någon av ovan utmärkelser?Ta kontakt med
respektive förening eller förbund för nominering. Information om Skåneidrottens hemsida kan
ges av Joakim Lindström. Mail: joakim.lindstrom@skaneidrotten.se
Hör gärna av dig till mig om hur vi ska kunna utveckla hemsidan vidare!
Conny Lindvall
Kommande träffar
1 mars – SM i bordtennis i Helsingborg samt årsmöte. Anmälan senast den 24 februari till
Erwin.Apitzsch@psy.lu.se. Särskild inbjudan skickades ut den 2 februari.
16 mars – Basket Malbas-Eagles i Malmö. Separat inbjudan inom kort.
5 maj – Träff med Riksidrottens Vänner i Malmö. Se nedan
9 maj – STCC på Ring Knutstorp.
6 augusti – Boule i Höör

Riksidrottens Vänner (RV)
Den 5 maj blir det en heldag med RV i Malmö. Vi startar på Arenan där vi får lyssna till ett
föredrag och delta i en rundvandring. Därefter transport till Swedbank Stadion med föredrag
om Skåneidrotten och rundvandring i Mamö FFs lokaler med anledning av MFFs 100årsjubileum. Avslutningen sker på Turning Torso. Inbjudan kommer då programmet är
definitivt.
Medlemsavgiften
Kassören påminner om att betala medlemsavgiften för 2014. Om det inte redan är gjort, var
god sätt in 150 kronor på Guldklubbens konto 301-5591. Kom ihåg att ange ditt namn.

Lund den 14 februari 2014
Erwin Apitzsch
Sekreterare

