
 
 
 

Medlemsutskick FKI våren 2018 
Välkommen till ännu en säsong med Föreningen för Kanot-Idrott!  

Den 14 april kör vi igång igen på allvar med Vårdagen. Viktig information och 

annat aktuellt följer här nere. Observera också bifogade anmodan om inbetalning 

av medlemsavgift med mera, och kassörens instruktioner.  

 

Välkommen till FKI:s Vårdag  
lördagen den 14 april! 

 

Extra! 07.45-08.15 yoga för de morgonpigga 
 

Officiellt program för Vårdagen: 

• 08.30: Frukostmacka i köket som fest-
kommittén ordnat 

• 09.00: Samling på gården. Allmän 
information från styrelsen samt 
genomgång av dagens arbete, kölistor 
med mera 

• Lunch 

• Efter avslutat arbete:  
Sektionsmöten. Vad vill vi göra 2018?  

 

På sektionsmötena spånar vi idéer kring årets 
aktiviteter. Har du en idé om något du vill 
genomföra, stort eller smått?  
 
Vi samlas separat, seglare och paddlare, för 
att prata om vad sektionen ska hitta på. 
 

Mer detaljer om Vårdagen på fki.se  

 

Ny hemsida 
Vi kommer under våren att lansera en ny webb-

plats på www.fki.se. Minst lika viktigt som den 

moderniserade hemsidan är vad den nya platt-

formen från SportAdmin döljer bakom kulisser-

na: effektiv hantering av medlemsregister, 

utskick av fakturor, med mera. Med över 400 

medlemmar i FKI är det viktigt att säkra god 

kommunikation och hanterbar administration.  

Hemsidan kommer framöver att vara huvud-

kanalen för kontakter med medlemmarna, och 

kompletteras vid behov med mejl. 

Den valda plattformen är mycket utbredd 

bland svenska idrottsföreningar och används 

av bland andra Strömstararna, Sollentuna 

Kanotsällskap och Vaxholms Kanotsällskap. 

Mer info här: www.sportadmin.se  

 

Årsmöte med grillning  

lördagen den 26 maj 
FKI:s årsmöte äger i år rum lördagen den 

26 maj. Vi hoppas att många tar tillfället att 

vara med på mötet, och även kombinera det 

med grillning och gemenskap med andra i 

föreningen.  

• 10:00 Kaffe och kaka 

• Årsmöte 

• Lunchgrillning 

Inga motioner har inkommit.  

Dagordning finns på fki.se. 

Stadgeförslag med kommentarer 
En viktig punkt under Årsmötet är förslaget till 

nya stadgar. Avsikten är en modernisering och 

anpassning till hur föreningen ser ut idag – 

våra nuvarande stadgar antogs 1988. 

På fki.se hittar du 

• Nu gällande stadgar 

• Förslag till nya stadgar 

• Kommentarer till föreslagna ändringar  

Användarnamn = fki 

Lösenord = member 

 

 

Aktiviteter för kalendern 

 1-31 mars Öppet för medlemsansökningar. Ansökan via fki.se 
Lördag 14 
april 

Vårdag 
Sektionsmöten: Idéer för säsongen 

Lördag 26 maj FKI-dag med årsmöte och fest 
Slutet av maj Djurgårdsloppet (exakt datum meddelas på fki.se) 

 

http://www.sportadmin.se/
http://fki.se/

