Glitre Offroad Klubb
Til medlemmene i Glitre Offroad Klubb

7.mai 2020

Innkalling til årsmøte i Glitre Offroad Klubb
Styret viser til tidligere innkalling og til kansellering av årsmøte i Glitre Offroad Klubb. Vi finner nå
mulighet for å arrangere årsmøtet på tilnærmet normal måte, men med noen tilpasninger (se under).
Det innkalles derfor til årsmøte 3.juni kl 1900 på Leirdalen Motorcrossenter (innkjøring ved Damtjern).
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23.mai til jonarnefossen@gmail.com.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli sendt medlemmene senest én uke før årsmøtet.
Dette vil også bli lagt ut på hjemmesiden vår.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15
år har møte- og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!
Etter årsmøtet blir det medlemsmøte:







Sykkeltøy. Samme leverandør og design som tidligere. Dere bes ta med eget tøy så nye
medlemmer kan prøve. Vi åpner snart nettbutikken og denne blir åpen til rett etter
årsmøtet (normalt 6 ukers leveringstid).
Trening. Vi tar en kort prat om våre treninger. Er det ønsker om forandringer?
Foredrag. I fjor holdt Bjarne Rud fra NIH et foredrag om trening. Det blir foredrag også i
år. Han er kjent for mange av dere, men han er ingen overbetalt kjendis. Han har
inngående kjennskap til temaet. Og det er sykkeltur.
Alternativ Birkentur 28-30 august?

Tilpasninger for å unngå smitte:





Vær hjemme hvis du er syk
Minimum 1 meters innbyrdes avstand (både på selve møtet og ved ankomst/avreise)
Det blir ingen servering
Årsmøtepapirer. Alle tar med egen utskrift (ingen utdeling denne gangen)
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For øvrig henvises til nasjonale retningslinjer vedrørende smitte
Påmelding. Vi har normalt ingen påmelding til selve årsmøtet, men vi må be om dette denne
gangen for å sikre at vi kan legge til rette for tilstrekkelig spredning. Påmeldingen skjer via
arrangement på FB. Frist: 24.mai

Med vennlig hilsen
Styret
Glitre Offroad Klubb
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