SÄLLSKAPET RUSCHGUBBARNA
Information från Valberedningen/Styrelsen.
Valberedningen har svårigheter att bland medlemmarna få funktionärer till de poster
vi behöver för att ”Ruschgubbarna ” skall leva vidare i sin nuvarande form.
Nuvarande funktionärer:
Ordförande: Jan Malmstedt (Jan har aviserat att han av åldersskäl önskar avgå som
ordförande vid kommande årsmöte).
Sekreterare: Göran Nilsson (Göran har aviserat att avgå).
Kassör: Johan Runow
Klubbmästare: Mikael Axlund
Valberedning: Börje Holmgren och Per-Olof Håkansson
Således behövs nya funktionärer som ordförande och sekreterare. Nästa årsmöte är
redan nu bokat till söndagen den 17 februari 2019 kl. 13:00 i AHK´s klubblokal i
Bromma.
Vi röstade ju för inte så länge sen om hur vi ville att ”Ruschgubbarna” skulle fortsätta
och röstade då för att vi skulle fortsätta som tidigare som ett fristående sällskap. Vi
kan rösta igen på kommande årsmöte om vi vill och röstar vi då för att vi skall
fortsätta som tidigare som ett fristående sällskap måste någon av deltagarna senast
på årsmötet anmäla intresse att fortsätta som ordförande och någon ytterligare
anmäla intresse att fortsätta som sekreterare.
Om inte någon anmäler intresse att fortsätta som ordförande eller som sekreterare
ser Valberedningen/Styrelsen ingen annan möjlighet än att vi anmäler intresse att gå
upp i Victoriaklubben som en Rusch Sektion. Det som då erfordras i funktionärsväg är
en sektionsledare.
Viktigt att så många som möjligt (helst alla) kommer till nästa årsmöte då vi måste få
klart vilken väg vi vill välja. Hör gärna av er till Valberedningen/Styrelsen om ni har
frågor, vill anmäla er till någon funktionärspost eller annat.
Notera och boka redan nu i kalendern nästa årsmöte som är söndagen den 17
februari 2019 kl. 13:00 i AHK´s klubblokal, Tackjärnsvägen 2, 168 68 Bromma.
Denna information kommer att läggas upp på hemsidan och en kallelse kommer som
vanligt att skickas ut i god tid innan årsmötet.
Hälsningar
Valberedningen/Styrelsen

