Medlemsinformation
2018
Kinne-Vedums IF

Detta får du för medlems- och spelaravgift
•

Möjlighet att träna flera gånger i veckan under duktiga
och engagerade ledare.

•

Delta i serie- och cupspel.

•

Tillgång till matchdräkter, fina planer och övrigt material.

•

Försäkring.

•

Möjlighet att gå utbildningar.

•

En aktiv fritid!

•

Möjlighet att hyra klubblokalen, pris 300 kr

Detta förväntas av dig som aktiv medlem i K-VIF

Försäljning
• Bingolotter (storhelger), Sverigelotter vår/höst, NewBody, samt
annan arbetsinsats t ex äppelplockning.
Arbetsdagar
• Vår/höst - göra iordning anläggningen ute och inne
• Herrlaget ordnar bemanning i kiosken på herrlagets matcher
• Damlaget ordnar bemanning i kiosken på damlagets matcher
Klassfotboll (alla medlemmar inkl. spelare i LHK)
• Hjälpa till den 12-13 maj på klassfotbollen,
samt för- och efterarbete. Meddela gärna vad du vill göra till:
klassfotboll.kvif@hotmail.se
Egna laget
• Ta ansvar för material och anläggning (plocka in, städa efter sig)
• Köra till matcher och cuper.

Allmänt
SAMARBETET med Lundsbrunns IF, Hällekis IF
fortsätter 2018. Kinne-Vedums IFs seniordam och flicklag
heter LHK (Lundsbrunn/Hällekis/Kinne-Vedum)
Matchställen är ljusblåa med vita byxor.
INTRÄDE
Årskort för samtliga hemmamatcher på Kinnevallen kan köpas av
Magnus Holgersson, eller i kiosken vid första matcherna, 350 kr.
HJÄRTSTARTARE
Det finns en hjärtstartare i klubblokalen i stora samlingsrummet.
JORDNÖTSFÖRBUD
Vi har medlemmar med allvarlig allergi mot jordnötter. Därför
råder totalt jordnötsförbud i klubblokal och sportladan, och vid
samtliga tillställningar som ordnas av föreningen.
PENGAR TILL FÖRENINGEN
Stadium: Uppge i kassan att du är medlem i Kinne-Vedums IF
när du handlar på Stadium i Lidköping, då får föreningen bonus.
Svenska spel - gräsroten
Under 2017 har detta projekt inbringat x 4116 kr till K-VIF. Gräsroten fungerar så att man anmäler sin förening i Svenska Spel,
antingen i butik eller på deras hemsida. Då man spelar via
Svenska Spel erhåller man poäng. Dessa poäng omvandlas sedan
till pengar som delas ut till föreningen.
VALBEREDNING
31 augusti är sista datum för att avsäga sig sitt uppdrag. Detta
görs skiftligen till valberedningen, annars förlängs uppdraget per
automatik. Kontaktinfo. till valberedningen finns på hemsidan.

Händer under året! (förutom alla matcher som kan ses)
DAMKLUBBEN
Årsmöte onsdag 31 januari 2018 kl 19.00 klubblokalen
Damkluben har möten den sista onsdagen varje månad kl. 19.00.
De arbetar bl a för klubbens ungdomslag. Välkommen att delta!
ÅRSMÖTE
Kallelse: torsdag 1 mars kl. 19.00 klubblokalen
Ärenden anslås på hemsidan tre veckor före årsmötet. Fika!
KLASSFOTBOLL
12-13 maj. Turnering mellan kommunens klasser.
JUBILEUMSFEST lördag 27 oktober 2018
Kinne-Vedums IF fyller 70-år. Det firas med nostalgifest
för såväl gamla som nuvarande K-VIFare.  
__________________________________________________
K-VIFs informationsuppgifter
Hemsida: www.k-vif.com
Klass 5: Prästgård 5A
E-post: kvif@telia.com
Klass 6: Ljungsbacken 6B
Adress: Kinne-Vedums IF, Kinnevallen,
97 Götene
Klass 7: 533
Fornäng
7A
Tel/fax klubblokalen: 0511-532 25
Klass 8-9: Västerby 9A
K-VIF Bg: 171-2983
Medlems- och spelaravgifter: Bg 5406-5776
Medlemsansvarig: Ulla-Britt Alnemar
Vaktmästare: Maria Lugn

