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Medlemsmötet 2017
Vi planerar just nu för ett intressant
program med föreläsningar i samband med
medlemsmötet under första helgen i juni
2017.
I år kommer det att hållas i Handen, söder
om Stockholm, den 3-4 juni (notera ändrat
datum).
Vi återkommer med detaljer.
Såsom tidigare år, är planen att i någon
mån kunna subventionera långväga
deltagare.
Observera att detta inte är någon kallelse.
Den skickas ut i månadsskiftet februari/
mars.
Notera dock datumen så länge, och planera
gärna för en trevlig söndagseftermiddag i
stockholmsområdet om ni har möjlighet.
Mentorsprogram
Guldklubbens styrelse har tagit fram ett
förslag till ett (förhoppningsvis långsiktigt)
Mentorsprogram för idrottare med elitlicens.
I samarbete med en arbetsgrupp för elitstöd
på parasportförbundet, diskuterar vi just nu
formerna för hur detta kan komma att se ut.
Bl. a. ser vi över hur vår stora
erfarenhetsbank skulle kunna hjälpa unga
idrottare med deras livspussel.
Yngre som äldre paralympier kan absolut
vara förebilder, måhända på olika vis.
Intresserad av att vara Mentor?
Meddela då styrelsen!
Vi planerar att ta upp status och möjliga
vägar framåt, till diskussion under
medlemsmötes-helgen.
Vi behöver era synpunkter.
Kom till medlemsmötet! :-)

31 januari 2017

Personnummer och e-postadress
En påminnelse: Maila gärna in era
personnummer (YYMMDD). På så sätt kan
vi lättare ”hålla reda” på er som
medlemmar. Skicka dessa till adressen
tore.nilsson@guldklubben.se .
Medlemsavgift
Glöm inte att betala in medlemsavgiften för
2017 (minst 100 kr).
Plusgiro 33 47 13 – 5
Ange namn och födelsedata (första sex
siffrorna).
Parasportgalan 2017
Den äger rum i Stockholm den 4 februari.
Vi vill passa på att önska de nominerade
lycka till!
Våra aktiviteter
Du kan läsa om våra aktiviteter på http://
www.guldklubben.se/ och hos Facebookgruppen Paralympiska Guldklubben
Sverige.

Vi önskar er slutligen en bra start på det
nya året!
Styrelsen,
Petter Edström, Tore Nilsson, John
Friesland, Jonas Andersson,
Bengt Olofsson, Kerstin Wiksén,
Nils-Åke Lindahl
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