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Årsmöte 
Kallelse till årsmöte kommer i separat mejl och på hemsidan i början av februari. 

 
Rommedag 26:e januari 2020 
Vi kommer självklart att åka till Romme sista söndagen i januari. Sista anmälningsdag är den 16 
januari så skynda dig att anmäla om du vill åka med! Mer information om anmälan hittar du på 
www.ka1if.se och FB ”Kom och träna med KA1IF”. 

 
Rindönatt 
Vårens datum är 18/1, 7/3 och den 25/4. Mer information ligger på hemsidan. 
 

Seglarskolan  
Vi vill redan nu informera om att det blir seglarskola även i sommar, vi lägger ut datum inom någon 
månad.                                                                                                                                          

Årsavgifter för 2020 
Medlemskap i KA1IF krävs för att delta i föreningens aktiviteter. 
300 kr/familj 
100 kr/enskild medlem 
Avgiften betalas in till pg 14 27 73-1, kontakta Stefan Axelsson om du har frågor, 
stefan.axelsson@flir.se.  
 
Aktiviteter och avgifter för våra pass 
De flesta passen drar igång v 3, mer info finns under respektive aktivitet på hemsidan. 
Anmälan: Till alla aktiviteter behöver du anmäla dig, gäller ej för åter anmälan. Anmälan görs till 
respektive kontaktperson för passet (avgiften kan variera per aktivitet, se mer under respektive 
aktivitet).  
 
Inkludera aktivitet/er, namn, personnummer på barn/ungdom, samt telefonnummer till 
vårdnadshavare, i anmälan. 
 
Vill du träna mer än ett gruppträningspass i veckan erbjuder vi terminskort för 750 kr (300 kr för 
ungdomar 0 till 18 år), då kan du gå på samtliga gruppträningspass inom KA1 IF. När du betalt 
terminskort maila till stefan.axelsson@flir.se  
Anmälan krävs till alla aktiviteter. 
 
 
www.ka1if.se och Kom och träna med KA1 IF på Facebook 
Glöm inte att kolla in det senaste på föreningens hemsida, den uppdateras regelbundet och där finns 
mer information om innehållet i alla våra pass t ex vad är egentligen SOMAMOVE? 
Kom gärna med förslag på om det är något som saknas eller kan förbättras. Gå även med i Facebook 
gruppen ”Kom och träna med KA1 IF”. Önskar du få nyhetsbreven via mejl, skicka din mejladress till: 
stefan.axelsson@flir.se 
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