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    TIF informerar  

   

Årsmötet valde följande styrelse för 2010. 
Ordförande: 
Kristina Ulvcrona 
Ledamöter: 
Göran Eriksson 
Nan Weckman 
Emilia Häggblom 
Sebastian Stenberg 
Ersättare: 
Tommy Jacobsson 
Jenny Bingebo 

***** 
Årsmötet antog nya regler för Guldkort. 
Från och med 1 januari 2011, gäller följande. 
Guldkort med fast egen tid höjs till 1200 kr. 
Guldnyckel utan egen fast tid, men med tillgång till lo-
kalerna när det är ledigt 1000 kr. 
Som tidigare uppmanas ALLA

 

som nyttjar lokalerna att 
städa en gång per termin. 

***** 
Vinter/skotercaféet 14 mars. 
Ett välbesökt café, där besökarna njöt av gott fika och 
trevlig samvaro i EFS trivsamma fräscha lokaler. 

***** 
Kalender 2011! 
Har Du bilder, allt är av intresse. 
Hör av dig till någon i arbetsgruppen! 
Maria 300 61 
Lucia 301 12 
Elving 300 09 
Rut 330 11 
Gustaf 420 23 
Ulla 330 19 eller Barbro 300 51 

***** 
Förtydligande! 
Det har nu kommit till kalendergruppens kännedom: 
På augustisidan i 2010 års almanacka finns en bild på ett 
par herrar som plöjer med häst. Den långe stilige man-
nen i hatt är Erik Svensson Orrböle.     

Nästa Tvärnytt. 
Kommer i början av maj. 
Manusstopp 25 april.

 

Material mottages tacksamt av Barbro Johansson 
Telefon: 300 51  
E-post: johansson.nilsland@vannas.net  

Önskar Du ha insändare införd men vara anonym,  
till mig måste Du uppge ditt namn.  

Det stannar mellan oss två. 

Valborgsmässofirande vid missionshuset! 
19.00-22.00 
19.00 Fika, korv och lottförsäljningen börjar 
20.30 Dragning i lotteriet 
21.00 Tänds brasan 
Fyrverkeri 
Varmt välkommen till en trivsam kväll! 
OBS! Inga smällare på området. 
Arr: Intresseföreningen och EFS  

***** 
Så snart underlaget medger är det fritt fram att lämna 
brännbart material på brasplatsen. 
Virkesspill helst utan spik, träd-och risavfall m.m. 
Absolut INTE miljöovänligt avfall som plast, behand-
lat trä och dylikt. 
Önskar du hjälpa till att köra ris till brasan, kontakta 
Emilia! 

***** 
Insändare: 
Hundägare! 
Visst vet Du om att Du enligt lagen har ansvar för att 
plocka bort skiten efter Din hund?? 
Det är inte ett dugg trevligt att trampa i  
skiten som finns lite här och där efter vägarna. 
Och Du som bemödar dig med att plocka upp , ta 
hem plastpåsen till soptunnan istället för att lämna 
den på vägen. 
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TIK informerar 

    
Årsmötet valde följande styrelse för 2010.  
Ordförande: Christer Häggblom  
Ledamöter: 
Kerstin Häggblom 
Erik Sandström 
Ulla Sjöström Stridfeldt 
Maria Thellenberg 
Ersättare: 
Solveig Wållberg-Jonsson 
Fredrik Nilbrink 
Sektionsledare: 
Skidor och terräng:  
Erik Sandström  
Tväråbäcksloppet: Tina Engström 
Boll: Christer Häggblom 
Gymnastik: Kristina Ulvcrona  

Nästa styrelsemöte: Tisdag 13 april 19.30 i klubblokalen   

Kom ihåg:   
Bollgympan 19:00 onsdagar 
Mixgympa onsdagar 20:00 och söndagar 19:00  

Du har väl inte glömt betala in medlemsavgiften 
till Idrottsklubben? 
Familj 100 kr 
Barn 30 kr 
Enskild 50 kr 
Det är obligatoriskt med medlemsregistrering  
för idrottsklubbarna numera så glöm inte att skri-
va namn  och personnummer på ALLA familjemed-
lemmar.  

Om det inte finns plats på inbetalningskortet så 
maila Kerstin Häggblom  
haggblom@vannasnet.se   

Bankgiro 219-3316 

Vårrensning i garderober och skåp?  Har du prylar över (OBS! Inte möbler och kläder) hör av Dig  
till 070-205 87 22 så hämtar vi! 
TACK på förhand! Jämteböleortens Bygdegårdsförening.  


