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Kallelse till IK-Lej årsmöte
Årsmötet
kommer att hållas att hållas på
Brännbollsyra
Lejbo i Leipojärvi, måndagen den 25
februari 2019 kl. 18:00.

Medlemsavgift 4
Hyra Leibo

4

Alla är hjärtligt välkomna
Hemvändardag
Mer
info om årsmötet i informationsbladet
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Kallelse till IK-Lej årsmöte måndagen
den 25 februari kl. 18
Nu finns det jättefina
skidspår på sjön,
skidåkande bybor
lovordar det jättefina
klassiska spåret och
den jättebreda
skejtdelen. Och nu
väntar spårchefen
Sten Nilsson på att
det ska komma lite
mer snö så att de
andra spåren kan
dras.

Årsmötet kommer att
hållas på Lejbo i
Leipojärvi, måndagen den
25 februari kl. 18:00
Vi bjuder på fika
Alla är hjärtligt välkomna
Dagordning kommer att
sättas upp på anslagstavlan
utanför Leibo inom kort.
Följande förslag om
stadgeändringar har väckts och
kommer att tas upp på
årsmötet:
3§ Tillhörighet m m, vilka
specialidrottsförbund (SF)
föreningen ska tillhöra/tillhör
16§ Förslag till ärenden att
behandlas av årsmötet, tillhanda
senast 2 veckor före årsmötet
istället för 4

Valberedningens förslag
Ordf.: Johanna Söderström
Vice ordf.: Robert Hansson
Kassör: Eva Kalla
Sekreterare: Jan Åhl
Ledamöter: Anders jungfall, Peter
Reinfors, Sara fredriksson
och Leif Nilsson
Suppleanter: Beja Kangas, Birgitta
Johansson och
Inger Johansson
Revisorer: Kristina Granberg och
Mikael Johansson (Dks)

Valberedning 2018
Lars Nilsson (070-587 42 53)
Inger Johansson (070-301 92 23)
Birgitta Johansson (070-374 81 77)

Antikrundan 2019 lördagen 6 april

Veteranskoterägare
så här anmäler du ditt
intresse att komma och
delta i veteranrallyt och
visa upp din
veteranskoter
mail: anmalan@iklej.se
Anmälningsavgift 100:betalas enklast via
Swish: 123 609 83 47
Anmälan efter 4/4-19
och på plats 200:senast 1 timme innan
start

Veteranskoterrally, hamburgare och fika till försäljning
Rösta på ”bästa klädsel” och ”bästa ekipage”
Vi ses lördagen den 6 april 2019 kl. 10.00 nere på Leipojärvi
nedanför fotbollsplan vid Åhls backe.
Rallyt börjar kl. 11:00
Alla är välkomna
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Planerade aktiviteter 2019
•
•
•
•

2 mars - 7 april Vinterkafé, lördag-söndag kl 11-16
9 mars Byacupen, skoterdragracing på Leipojärvi
6 april Antikrundan, veteranskoterrally vid Åhls backe
17 augusti Byadag/Hemvändardag

Byacupen lördagen den 9 mars

Nu är det dags att
förnya era
medlemskap i IKLej. Det är ni som
är hjärtat i
föreningen, utan
er skulle
föreningen inte
finnas och det är
för er skull vi
engagerar oss.
Styrelsen

Byacupen är en skoterdragracingcup som körs under våren i länet.
Deltävling 2 går av stapeln den 9 mars i Leipojärvi. Mer information om
evenemanget kommer att läggas ut på vår hemsida och facebooksida.
Du kan också läsa mer om byacupen på deras facebooksida.

På sista sidan hittar ni
information om våra
medlemsavgifter mm

Vinterkafé på Leibo under våren
Succén fortsätter, vi kommer att
hålla vinterkafé i år igen.
Öppettiderna för vårens caféer är:
Lör. och sön. v. 9-14 kl. 11-16.

Framtidsplaner
•

Rusta upp Leibo, utsidan behöver målas, även fönsterna
behöver bytas, insidan behöver också rustas upp

•

Ställplatser för husbilar och husvagnar

•

Arrendera en sjö för rekreation och fiske

•

Kulturstig, Informationstavlor och informationsskyltar

•

Gym i omklädningslokalen, utegym, bastuflotta

•

Barn och ungdomsprojekt

Har du någon bra ide du vill genomföra? Kom gärna
in med ditt förslag till oss så kan vi hjälpas åt att
förverkliga den

"Har du någon bra
ide? Tillsammans
kanske vi kan
genomföra den"

Medlemsavgifter 2018
Vuxen
Barn (t o m 17 år)

Medlem Vuxen

100 kr
20 kr

Alternativt
POSTADRESS
Keskijärvi 28
982 92 Gällivare
SWISH
123 609 8347
BANKGIRO
5975-9647
E-POST
styrelsen@iklej.se

STYRELSEN 2018
Ordf.: Johanna Söderström
Vice ordf.: Robert Hansson
Kassör: Peter Reinfors
Sekreterare: Jan Åhl
Ledamöter: Anders jungfall,
Beja Kangas och Leif Nilsson
Suppleanter: Torvald Burman,
Birgitta Johansson och
Inger Johansson
Revisorer: Kristina Granberg
och Mikael Johansson (Dks)

Familj

250 kr

Medlemsavgiften kan Swishas till
oss på nr: 123 609 8347
Ni kan skanna av QR-koderna till höger i
Swish-appen

Medlem Barn

Eller via Bankgiro: 5975-9647
Glöm inte att skriva ert ”namn”

Hyra våra anläggningar
Leibo

Medlem Familj

Pris: medlem 300 kr/dygn (övriga 600
kr/dygn)
Lokal passande för barnkalas,
födelsedagar, möten mm
I lokalen finns det kök, toalett, porslin,
bestick, glas, diskmaskin, mm
Lokalen kan även hyras för övernattning,
sängar finns.
Omklädningsrum med bastu

VALBEREDNING 2018
Lars Nilsson (kallande), Inger
Johansson och Birgitta
Johansson

Vi finns på webben!
Besök oss på

HEMSIDA
www.iklej.se

FACEBOOK
www.facebook.com/gro
ups/1470488056498199

Till sommaren kommer ni också att kunna
hyra omklädningen/bastun.
Mer info om priser nycklar etc kommer att
finnas på hemsida, Facebook och
anslagstavla vid Leibo

Kort om oss ...
•
•
•
•
•

IK Lej bildades 1950…
Bytte namn till Leipojärvi BK 1968…
Och tillbaks till IK Lej 1993
Leibo byggdes 1907
Leipojärvis äldsta bostadshus uppfördes 1814

