
 

Informationsbrev till samtliga medlemmar februari 2008 
 
Vi har för avsikt att skicka ut fyra informationsbrev per säsong, dvs två brev per termin 
med allmän information som riktar sig till både ledare, spelare och föräldrar. 
 
Dessa informationsbrev kommer att finnas tillgängliga på webben. 
 
Spelarövergångar 
Vill du byta klubb måste du få godkännande av styrelsen. Beslut tas vid styrelsens 
ordinarie månadsmöte, första måndagen i månaden, och övergången godkänns först då 
alla avgifter till klubben är betalda. 
 
Borttagna premier 
Styrelsen har beslutat att ta bort alla premier för placeringar i serie- och cupspel. 
 
Overaller och matchkläder 
Nu kan du och ditt lag beställa de nya overallerna och nya träningskläder från Adidas via 
Intersport i Barkarby, Herrestavägen 21, vid Barkarby Quality Outlet. Instruktioner finns 
på hemsidan. 
 
Du får 20% rabatt på hela Intersports innebandysortiment, om du visar upp ditt 
klubbkort. 
 
Klubbkväll 
Onsdagen den 2 april har vi klubbkväll på Intersport i Barkarby kl.18.00-21.00. Då 
erbjuds du 20% på HELA sortimentet i butiken. Inbjudan kommer längre fram. 
 
Bilder, resultat och matchreferat på webben 
Skicka bilder och info om hur det gick för ditt lag till webmaster, så hjälper vi dig att 
publicera. Gå in på www.belebarkarby.se 
 
Webben 
Vi försöker att informera så mycket vi kan via hemsidan. Ta för vana att gå in mellan 
varven och uppdatera dig. Saknar du något eller har förslag på förbättringar? Hör av dig 
till webmaster! 
 
Café 
Vi behöver fler som vill styra o ställa med caféverksamheten. Göra scheman, räkna 
pengar och handla kaffe. Hör av dig till Marie Bollö! 
 
Styrelsemedlemmar 
Vi har roligt när vi ses! Vill du vara med? Vi behöver hjälp med bland annat sponsring 
och kontakter med kommunen om de hallar vi hyr. 
 
Har du frågor? Hör av dig till kansliet eller styrelsen! 
Hälsningar, 
 
Styrelsen 
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