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SIK Nytt
ARBETSDAG och ÅRSMÖTE
lördagen den elfte oktober 2014

Arbetsdag, årsmöte och en god middag på Skraggen!
Isjaktklubben ordnar i år sin traditionsenliga arbetsdag lördagen den elfte oktober. Samma
kväll håller klubben årsmöte och efter mötet serveras en 3-rätters middag i vårt eget klubbhus.

För Arbetsdagen har vi satt en gräns vid 20 deltagare för att kunna organisera ett effektivt
arbete. Räkna med att vi i år kommer att arbeta på klubbhuset, röja sly och vass, bygga
vedförråd och många andra förbättringar för klubbhus och lada. Till lunch bjuder klubben på
nygrillade hamburgare med dryck därtill. De som deltar på hela arbetsdagen får även kvällens
middag subventionerad.

För de som kommer direkt till Årsmötet som börjar klockan 17:00 går en extra tur med
Fagermans båt från Framnäsviken cirka 16:30.

Middagen består av följande: S.O.S. (Smör ost och sill) – Gravad lax med potatis – Efterrätt surprise
Baren kommer att vara öppen för försäljning av drycker som snaps, öl och vin, vatten till
självkostnadspris. Pris per kuvert 295 kronor per person, subventionerat pris 100 kronor per person för
arbetsstyrkan.

Dagens program:

10:00 Samling Framnäsviken och båt till Skraggen

10:30 Arbetsfördelning Ansvariga: Ulf och Jan

13:00 Lunch Ansvarig: Thomas

16:30 Allmän uppsnyggning på ön och en öl därtill.
Båt avgår från Framnäsviken

17:00 Årsmöte

19:00 Middag Ansvariga: Håkan och Jan

ESO Återtransport

Anmälan kan endast ske genom att sätta in 100 kronor för Dig som ingår i arbetsstyrkan och
295 kronor för Dig som kommer på årsmöte och middag på klubbens bankgiro: 865-6563 alt.
plusgiro: 52784-6, ange ”11 oktober” och ditt namn. Först till kvarn gäller och vi vill ha din

insättning senast den 4:e oktober.

Vid behov kommer transporter till och från Skraggen att kunna ordnas under dagen.

Telefon: Jan Lindgren 0708-294865, Ulf Torberger, 0733-312523


