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Kallelse till IK-Lej årsmöte

Årsmötet kommer att hållas att hållas på
Lejbo i Leipojärvi, torsdagen den 20
februari 2020 kl. 18:00.
Hemvändardag

Alla är hjärtligt välkomna
Mer info om årsmötet i informationsbladet.
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Kallelse till IK-Lej årsmöte måndagen
den 20 februari kl. 18
Nu finns det jättefina
skidspår på sjön,
skidåkande bybor
lovordar det jättefina
klassiska spåret och
den jättebreda
skejtdelen. Och i år
behöver inte
spårchefen Sten
Nilsson vänta på mer
snö.

Årsmötet kommer att
hållas på Lejbo i
Leipojärvi, torsdagen
den 20 februari kl. 18:00

Valberedningens förslag

Vi bjuder på fika
Alla är hjärtligt välkomna
Dagordning kommer att
sättas upp på anslagstavlan
utanför Leibo inom kort.

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

Valberedning 2019
Lars Nilsson
Inger Johansson
Birgitta Johansson

Vinterkaféer våren 2020

Passa på att ta en tur
med skotern efter
skoterlederna när våra
fotbollsfans varit och
fixat lite Manchester åt
oss.
Mer information om
statusen på våra
skoterleder i
kommunen hittar ni på
Gällivare kommuns
hemsida.

Succén fortsätter, vi kommer att hålla vintercafé i år igen.
Öppettiderna för vårens caféer är:
Lördag
Vecka 9, 29 feb – 1 mars Kl 11-16

Söndag
Kl 11-16

Vecka 10, 7-8 mars

Kl 11-16, FESTIVAL

Kl 11-16

Vecka 11, 14-15 mars

Kl 11-16

Kl 11-16

Vecka 12, 21-22 mars

Kl 11-16

Kl 11-16

Vecka 13, 28-29 mars

Kl 11-16

Kl 11-16

Vecka 14, 4-5 april

Kl 11-16

Kl 11-16

Sida 3 av 4

Informationsblad

Leipojärvi Norrskensfestival lördag 7 mars

På aktivitetsplan i Leipojärvi klockan 11 till 16 kommer vi ha...
* Vintercafé i tält
* Skidtävling för barn
* Hundspann för barn
* I backen mellan aktivitetsplan och sjön kommer vi ha kälk/pulkrace för
barn och vuxna.

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
På sista sidan hittar ni
information om våra
medlemsavgifter mm

I tältet kommer vi servera grillade hamburgare, suovas, fika, kaffe, te,
läsk.

Medlemspub lördag 7 mars
Under kvällen kl 20-01 kommer vi ha pub inne på Lejbo.
Där kommer vi servera läsk, öl, vin, cider och tilltugg. Kom ihåg att lösa
medlemskort innan pubkvällen.
Hjärtligt välkomna till vår vinterfest hälsar styrelsen IK-Lej
Ps. Håll utkik efter mer information
Hej alla fina bybor
Nu är det dags för Vintercafe och Norrskensfestivalen. Och det ska ju
IK-Lej självklart anordna. Det är ju så himla mysigt att ha en träffpunkt
och någon aktivitet på hemmaplan så här på vårkanten. Ja självklart
alla andra årstider också.
Och då till min fråga. Finns det någon vänlig och hjälpsam själ som
vill vara behjälplig till detta. Stå i fiket, en dag eller en helg? Kanske
baka någon kaka? Hjälpa till med festivalen vi ska anordna eller
sladda en skoterled? Kanske du vill hjälpa till med underhållet av
Lejbo eller fixa till någon fin rastplats vid sjön som vi nyss börjat
arrendera? Alla händer behövs.
Ps det är skitkul och nästan inte jobbigt alls.
Hjärtligt välkommen att anmäla Dig till detta.
Ordförande Johanna

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

Medlemsavgifter 2020
Vuxen
Barn (t o m 17 år)

Medlem Vuxen

100 kr
20 kr

Alternativt
POSTADRESS
Leipojärvi 30
982 92 Gällivare
SWISH
123 636 04 81
BANKGIRO
5975-9647
E-POST
styrelsen@iklej.se

STYRELSEN 2019
Ordf.: Johanna Söderström
Vice ordf.: Robert Hansson
Kassör: Peter Reinfors
Sekreterare: Jan Åhl
Ledamöter: Anders jungfall,
Sara Fredriksson och Leif
Nilsson
Suppleanter: Beja Kangas,
Birgitta Johansson och
Inger Johansson
Revisorer: Kristina Granberg
och Mikael Johansson (Dks)

VALBEREDNING 2019
Lars Nilsson (kallande), Inger
Johansson och Birgitta
h

Vi finns på webben!
Besök oss på

HEMSIDA
www.iklej.se

FACEBOOK
www.facebook.com/gro
ups/1470488056498199

Familj

250 kr

Medlemsavgiften kan Swishas till
oss på nr: 123 636 04 81

Medlem Barn

Ni kan skanna av QR-koderna till höger i
Swish-appen

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

Hyra Leibo
Pris: medlem 300 kr/dygn (övriga 600
kr/dygn)

Medlem Familj

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.
Varmvattensjön, föreningens
arrendesjö
Fram till och med maj månad kan våra
medlemmar åka till vår nya arrendesjö
och provborra några pimpelhål helt gratis.
Agna kroken och släpp ner blänkena i
hålet. Vem vet vad som gömmer sig där
nere i det ”varma vattnet”.

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

