Hej,
årets styrelse består av följande personer:
Lena Ivö – ordförande
Lotta Landegren - vice ordförande
Agneta Sundberg - kassör
Jeanette Däljemar – sekreterare för medlemsregister
Kristina Johansson
Jaqueline Miura Daszak
Tore Hagenblad
Göran Céwe
Malou Backman
På det hela taget blev Överbysommaren solig och varm, och dessutom fick vi några
brittsommarhelger på tampen, som en extra bonus. Midsommar firades med nytt
publikrekord och glada spelemän. Många barn lärde nya färdigheter i simskolan,
vilket uppmärksammades med artikel och bild i lokaltidningen NVP. Barn i alla åldrar
jobbade också intensivt vid märkestagningen i Långsjön. Våra fina bad är verkligen
uppskattade, och den nya badstegen som monterades vid hopptornet i våras har
underlättat i- och uppfart för både stora och små.
Fotbollsskolan fick tyvärr inte möjlighet att fortsätta med tränarna från Boo IF, så
redan nu efterlyser vi intresserade ungdomar eller vuxna som vill leda lekfull
eftermiddags-träning av Överbys alla framtida (men nu 8-12 år) Zlatan och Martha i
under två veckor nästa sommar.
Vår hemsida www.vindo.overby.se har fått alltfler besökare, och många har passat
på att meddela sin e-postadress via sidan. Det är både glädjande och kostnadsbesparande – ju fler som använder e-post eller själva hämtar information, desto
mindre av våra pengar behöver användas till porto. Har du ännu inte meddelat din
e-postadress: gör det med vändande post, eller gå in på hemsidan för att göra det.
Från och med i år använder vi vanliga brevpapper för utskick kring årsavgiften,
istället för att förtrycka speciella (och kostsamma) blanketter med inbetalningstalong.
Betalningsinformationen finns som vanligt i brevet, så enda skillnaden är att den som
använder sig av inbetalningskort i giroservice får fylla i ett eget, blankt kort. Också
denna förändring sparar pengar, som istället kan användas till annat nyttigt.
På sikt ska vi övergå till företrädesvis e-postutskick. Givetvis kan du som önskar
pappersutskick få det, men merparten är tänkt att skickas elektroniskt.
Vid vårstädningen visade det sig att det finns fler områden som behöver underhåll.
För att hinna med alla platser har vi planerat in även en höststäddag. Kom och var
med några timmar lördagen den 22 oktober, vi börjar kl 10.00. Efteråt grillar vi korv,
som vanligt. Anmäl via hemsidan om du kommer – väl mött!
Tack för i sommar!
Hälsningar Styrelsen

