Rödhöksnytt

V. 19

- Nyhetsbrevet för den hockeytokige
Kallelse till årsmöte!
Torsdagen den 9 juni kl. 18.00 håller Redhawks Support årsmöte på
Malmö Arena (ingång på Arenagatan 15).

Medlemsantal
439

Alla som varit medlemmar säsongen 2015-2016 är välkomna på mötet och
nyttja sin rösträtt.

Kommande matcher/er

På mötet kommer bl.a. det gångna året att summeras, ekonomin att gås
igenom samt ny styrelse väljas.

2016-08-16
Pantern

I nuvarande styrelse är det endast Kim Larsen som har meddelat att han är
tillgänglig för omval. Detta gör mötet till ett av de mest spännande på många
år och möjligheten att påverka extra stor.

2016-08-23
AIK
2016-08-25
Karlskrona

Valberedningen tar fortfarande gärna emot förslag så är du själv intresserad
eller känner du någon som skulle kunna vara lämplig att driva
Redhawks Support vidare i framtiden så hör av dig till valberedningen på
valberedningen@rs96.se!

Kommande RS-aktivitet

20-årsjubileum!
Patrik Sylvegård och stora delar av spelartruppen kommer bl.a., du kommer
väl också?!

2016-06-09
Årsmöte

Det är nu mindre än en månad kvar till årets fest! Har du inte redan anmält dig
så gör det snarast!
Festen hålls på Kockums Fritid lördagen den 11 juni kl. 18.00.
Alla som har varit medlemmar under de senaste 10 åren är välkomna att
anmäla sig. Är man medlem säsongen 2015/2016 kostar festen endast 150 kr,
för de som varit medlemmar minst en säsong under de senaste 10 åren kostar
festen 200 kr.
Under kvällen bjuds det bl.a. på mat, dryck, liveband, intressanta intervjuer,
lotteri och överraskningar.
Anmälan sker genom att sätta in 150 kr eller 200 kr på Plusgiro 600 69 96-0
eller Swischa till 123 181 35 34.
Sista anmälningsdag är måndagen den 30 maj så det är hög tid att anmäla sig.
Glöm inte märka betalningen med ditt namn och att betalningen avser festen.

Tack för denna säsongen!
Styrelsen i Redhawks Support
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2016-06-11
20-årsjubileum
Anmälda: 48

