Utskick i samband med nytt medlemskap

Välkommen till Strängnäs Gymnastikförening
Vi har väldigt många barn i kö till vår verksamhet så skulle ni inte önska er plats är det enormt viktigt
att ni meddelar detta snarast! Önskar ni er plats i gruppen behöver ni inte svara på detta mail utan då
är ni varmt välkomna vid nästa träning.
Barnen skall vara ombytta, ev långt hår uppsatt samt att de skall vara antingen barfota eller ha
sockeplast. Ej strumpor/skor. Inga smycken tillåtna. Medtag gärna vattenflaska. Gymnasten skall vara
ombytt och klar tills träningens start.
SGF drivs till största delen av unga gymnaster som själva fortfarande går i skolan och utövar
gymnastiken på sin fritid utöver läxor etc. Då det endast finns en liten skara vuxna är det dessa unga
gymnaster som är ledare för majoriteten av våra trupper.
Ledarna har tillgång till era kontaktuppgifter som ni lämnat vid köanmälan så var noga med att
meddela dem ifall ni tex byter telefonnummer eller mailadress så att våra uppgifter är aktuella. I princip
all kommunikation sköts via mailen, även fakturering.
I kostnaden för gymnastiken ingår en försäkring för barnen som alla ska ha. Fakturan kommer på
mailen några veckor in på terminen. Det är ok att testa de första 2-3 träningarna på terminen innan
man måste bestämma sig ifall man vill gå kvar och därmed även betala fakturan. Om man som ny
provar på gymnastiken är det i första hand eran egna barnförsäkring som gäller, när gymnasten
beslutar att hon/han skall gå kvar betalar föreningen in denna extra försäkring som täcker
träning/tävlingssituationer, denna tillkommer höstens avgift på årsbasis. Dvs innan terminsfakturan är
betald är gymnasten inte extra försäkrad via SGF.
Ledarna meddelar via mail ifall någon träning olyckligtvis skulle bli tvungen att ställas in.
Det är viktigt att ni hör av er till ledarna ifall ni inte kan komma på träningen pga sjukdom eller annan
anledning. Ledarna kommer i början av terminen skicka ut ett mail till alla familjer med deras
kontaktuppgifter och vart ni skall höra av er.
Vi ber er även informera ledarna om erat barn inte får vara med på kort som tex kan tänkas läggas ut
på SGF´s hemsida eller annat forum. Skulle ni ta kort på träningen är det viktigt att ni kollar med
ledarna så att ni inte tar kort på barn som inte får vara med på bild.
För att föreningen skall kunna driva verksamheten vidare och utvecklas förväntar vi oss ett
engagemang av er föräldrar tex genom deltagande på föräldramöten samt ställa upp som funktionär
vid arrangemang. De unga ledarna kan även behöva stöd i exempelvis administrativa eller
organisatoriska uppgifter. Därför har SGF intentionen att varje trupp skall ha minst en
föräldrasamordnare som tar lite av detta ansvar och avlastar ledarna vid behov. Att vara
föräldrasamordnare för en trupp kan innebära att man via mail fungerar som en informationslänk
mellan ledare och föräldrar. Stöttar administrativt med exempelvis truppens kontaktuppgifter,
samordnar bilar till/från tävlingar då det inte går buss eller dylikt. Prata med din ledare om vad de vill
ha hjälp med!
Vi söker även kontinuerligt nya ledare till våra verksamheter. Är du intresserad eller vet du någon som
är? Hör av dig till mig (Malin Paulsson, Grenledare SGF) på sgfnr2@me.com Ni kan även höra av er
om ni har andra frågor eller funderingar kring verksamheten/föreningen.
Är du intresserad av att driva vår förening framåt och delta i styrelsen? Har du tankar och idéer som
du vill förmedla till styrelsen? Du når oss enklast på styrelsen@strangnasgf.se
Besök gärna vår hemsida www.strangnasgf.se där vi försöker uppdatera er med allt nytt som händer i
föreningen.
Varmt välkomna till Truppgymnastiken och Strängnäs Gymnastikförening, vi hoppas ni ska trivas!
Vänliga hälsningar
Strängnäs Gymnastikförening

