Föreningsinformation Götene FK 2019
Den 20 december 2018 bildades fotbollsföreningen Götene FK som en fortsättning på samarbetet
mellan Hällekis IF, Lundsbrunns IF och Kinne-Vedums IF.
Det som har hänt sedan bildandemötet är att Svenska fotbollsförbundet godkänt föreningen och
namnet vilket även medför att föreningen fått ett organisationsnummer och är godkända av
Riksidrottsförbundet.
När det gäller seriespel så har en ansökan om övertagande av serieplats skickats in till Västra
Götalands Fotbollsförbund för att Götene FK ska kunna ta över LHKs plats i div.2.
Föreningen har varit på banken och startat upp konton och pratat om sponsring. I dagsläget är inga
sponsoravtal slutna men det arbetas för fullt med detta.
En hemsida har startats och är under upparbetning, www.laget.se/GoteneFK.
I övrigt håller styrelsen kontakt med de olika förbunden, kommunen och andra viktiga parter för att
uppstarten av Götene FK ska bli så bra som möjligt. Tillsammans med moderföreningarna ska ett
samarbetsavtal tas fram där alla riktlinjer och förhållningsregler för Götene FK och de tre
moderföreningarna ska framgå. I dagsläget är detta avtal inte helt klart men på god väg framåt.
För att föreningen ska fungera krävs det medlemmar och detta är vad som gäller för 2019:
Medlemsavgifter 2019
Spelarlicens samt medlemsavgift: 750 kr
Stödmedlem (medlem som inte ska betala spelarlicens): 200 kr.
Som aktiv spelare i Götene FK blir man även medlem i en av de tre moderföreningarna, Hällekis IF,
Lundsbrunns IF eller Kinne-Vedums IF.
För att bli medlem betalar man in medlemsavgiften till Bankgironummer 607-1492 och skriver i
meddelandet namn, personnummer (6 siffror) och vilken utav de tre moderklubbarna man vill
tillhöra (gäller bara aktiva spelare!). Inbetalningen ska vara gjord senast innan Årsmötet som hålls
den 25 mars 19:00 på Kinnevallen. Det är viktigt att alla betalar i tid för annars kan man inte rösta på
Årsmötet och man får inte delta i seriespel.
Vi i styrelsen ser mycket fram emot fotbollsåret 2019 och hälsar alla välkomna till Götene FK!

