Januari 2018
Ett informationsblad för föreningarna: Postfolket, PIF och Seniorerna

POSTENS IDROTTSFÖRENING
Da tum för Postklassikern
Hur blir man en Postklassiker? Grenarna och sträckorna är Postskidan 10 km, Postmilen 10 km, Posttrampet 4-5
mil och Postsimmet 1 000 meter. Samtliga fyra grenar måste genomföras under ett kalenderår och alla grenar kan
göras på hemmaplan. Känns det för mycket kan du välja halva sträckorna. För nästa år ser programmet ut så här:
•
Postskidan - Sundsvall, 10 februari
•
Postmilen - Stockholm, 12 maj
•
Posttrampet - Sjötorp (Göta Kanal), 15 september
•
Postsimmet - Hemmaplan, 10 November
För mer information titta gärna in på pif.nu eller gå med i vår facebookgrupp: Postklassikern PIF Helsingborg,
eller kontakta: Tommy Sandell, 0706 314 614

Postmilen fyller 30 år – var med och fira i Stockholm den 12 maj
Postmilen fyller 30 år! Start och mål blir vid Arken och kommer att gå mot Karlbergs slott och utmed stranden av
Karlbergskanalen och Ulvsundasjön. Kamratmiddagen blir i Norra Latins vackra lokaler mitt i centrala Stockholm.
Se hela inbjudan på pif.nu . Där hittar du också information om bl.a boende, resepolicy och Kamratfesten. Postmilen är en del av Postklassikern men du kan naturligtvis bara delta i Postmilen om du vill. För dig som hellre vill
göra Postmilen på hemmaplan kommer det att finnas möjlighet till detta. Mer om detta i nästa Scoopet
Vill du vara i Stockholm, vill jag ha din anmälan senast den 23 mars. Tommy Sandell, 0706 314 614.

Postskidan på hemmaplan i Bruces skog.
Årets upplaga av Postskidan går i på Södra berget i Sundsvall. Vi har inga deltagare från PIF
Helsingborg på plats, därför kommer vi att göra Postskidan på hemmaplan söndagen den 25 februari kl. 10.00 i Bruces skog - Helsingborg. Vid sedvanlig skånsk vinter utan snö går vi stavgång ca 10 km. Anmälan är inte nödvändig, det är bara att dyka upp vid stora parkeringen på Långebergavägens östra sida.

Januari månads dragning i PIF lotteri

Kontaktperson till klubblokalen sökes
Som ni säkert känner till så förfogar PIF Helsingborg över en tränings och klubblokal på Brunnbäcksgatan 29 i
södra delarna av Helsingborg. För att fortsatt kunna bedriva verksamheten där, är vi i behov av en kontaktperson. Uppgiften är inte alls betungande, utan bara vara länken mellan styrelse och verksamheten i lokalen. I din
roll har du dessutom möjlighet att påverka lokalens verksamhet och vilka träningsmaskiner som bör finnas i
densamma. Du som känner dig manad att anta uppdraget för kommande verksamhetsår ombedes omgående
kontakta PIF:s ordförande Mats Svensson på telefon 070-692 62 90.

Viktig information beträffande medlemsavgiften till PIF
På grund av omständigheter som PIF inte har kunnat påverka, har många medlemmars årsavgift för innevarande
verksamhetsår inte blivit dragen via autogiro. Eftersom att föreningens bidrag utifrån till vår verksamhet numera
är minimala, är PIF Helsingborg synnerligen beroende av dessa medlemsavgifter. Därför uppmanar vi alla er som
inte har fått avgiften dragen i december att istället betala in den via vårt Postgiro. Detta gäller företrädesvis de
som får sin utbetalning via SPV. Som medlem tar du del av alla de förmåner, rabatter, subventioneringar och
aktiviteter som PIF Helsingborg årligen arrangerar – annars inte. Dessutom har du fri tillgång till vår klubb- och
tränings-lokal på Brunnbäcksgatan 29a i källaren. Årsavgiften på 150:- sätter du in på Plusgirokonto 11 22 07-6

POSTENS IDROTTSFÖRENING
Handbollskväll på Idrottsmuseet – det här får du inte missa.
•
•
•
•

Onsdagen den 7 februari.
16:30 Museet öppnar för fika och mingel.
17:30 Per Carlén berättar om sin karriär.
18:15 Lars "Lille-P" Persson om Vikingarnas guldresa 1981.
19:00 Match (troligen A-hallen): OV - Ricoh.

Pris för medlemmar i PIF: 20:- (ordinarie pris 50:-) i priset ingår fika
OBS: handbollsbiljett ingår ej..!! Swisha 20:- till Mats Svensson 0706-92 62 90 och skriv ditt
namn, eller ring och anmäl dig på samma nummer. Senast den 1 februari måste jag ha din
anmälan.

Konsert eller teatersugen?
Du som är medlem i Postfolket nordväst Skåne kan få tillbaka 30% av biljettpriset*
Vi vill uppmuntra våra medlemmar att gå på konsert, musikal eller teaterföreställning. Du har möjlighet att själv
välja vilken konsert eller föreställning du vill gå på. *Observera maxbeloppet att få tillbaka är 200 kr.
Hur fungerar det?
•
Du köper själv din biljett till valfri konsert eller föreställning i närområdet (ej Danmark).
•
Sedan tar du en kopia på biljetten och bifogar ditt namn, adress, telefonnummer och sist men inte minst
– ditt kontonummer inkl. clearingnummer.
•
Lägg i kuvert och skicka in till Postfolket. Adressen
hittar du nedan.
När kommer jag att få tillbaka mina 30% (max 200 kr) av biljettpriset? Om du skickar in alla uppgifter så kommer pengarna att sättas in så snart som möjligt på ditt konto. Ett litet
tips… Har du HD-Passet eller liknande förmånskort så tänk
på att du ofta kan få biljetten till rabatterat pris på vissa evenemang. Skicka till:
Postfolket ℅ Tommy Sandell
Ringstorpsvägen 30 lgh 1102, 254 54

PIF Helsingborgs kallar till årsmöte
• Lördagen den 24 februari
• klockan 17:00
• Klubblokalen på Brunnbäcksgatan 29 A.
Efter mötet arrangeras den sedvanliga ”turan” där alla medlemmar är välkomna. Anmälan till denna görs genom insättning av
250:- på Plusgiro 11 22 07-6 senast den 5 februari. I priset ingår
en tvårätters meny och en öl eller ett glas vin. Biljett köper var
och en.
OBS: Det subventionerade priset gäller givetvis bara om du är
medlem i PIF. Icke medlemmar betalar ordinarie pris på 350:-. Så
se itll att din medlemsavgift är inbetald. Anmälan är bindande
och dagordning till årsmötet finner du på baksidan av detta blad.

OBS Mycket Viktig information beträffande medlemsavgiften !!
På grund av omständigheter som PIF inte har kunnat påverka, har många medlemmars
årsavgift för innevarande verksamhetsår inte blivit dragen via autogiro. Eftersom att föreningens bidrag till vår verksamhet numera är minimala, är PIF Helsingborg synnerligen beroende av dessa medlemsavgifter. Därför uppmanar vi alla er som inte har fått
avgiften dragen i december, att istället betala in den via vårt Postgiro. Detta gäller
företrädesvis de som får sin utbetalning via SPV.
Som medlem tar du del av alla de förmåner, rabatter, subventioneringar och aktiviteter som
PIF Helsingborg årligen arrangerar – annars givetvis inte. Dessutom har du fri tillgång till vår
klubb- och tränings-lokal på Brunnbäcksgatan 29a i källaren. Årsavgiften på 150:- sätter du
in på Plusgirokonto 11 22 07-6
Hade du automatiskt avdrag på lönen i december 2017 så behöver du inte göra
mer. Medlemsavgiften för 2018 är 150: - och för detta får du 11 nr av vår informationstidning Scoopet där vi presenterar en del av våra aktiviteter.
Postens IF subventionerar också en hel del aktiviteter för sina medlemmar t.ex fisketurer,
startavgifter vid vissa motionslopp, tipspromenader, innebandy, golf, bowling, badminton,
bordtennis, boule m.m.Du kan läsa mer på vår hemsida: www.pifhbg.se

Träningsavgift i vår lokal på Brunnbäcksgatan 29 A:
•
•

Postare (Medlem i PIF) kostar 0 : Icke Postare betalar 500: - + medlemsavgift (150:-)

Förslag till dagordning för Postens IF:s årsmöte 2018.02.24
§1. Mötets öppnande
§2. Fråga om mötets utlysande
§3. Fastställande av dagordningen
§4. Val av ordförande för mötet
§5. Val av sekreterare för mötet
§6. Val av justeringsmän för mötet, tillika rösträknare
§7. Styrelsens och sektionernas årsberättelser
§8. Ekonomisk redogörelse samt revisorernas berättelse
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10. Fastställande av medlemsavgiften för år 2019
§11. Val av styrelse
a/ 3 st ledamöter för en period av 2 år
b/ 2 st suppleanter för en period av 1 år

150kr per år

avg Ulf Pettersson, Lars-Olof Nathell och Bosse Tilly
avg Ingela Skoog och Thomas Edmund.

§12. Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant för år 2018

avg L-E Sanfridsson, Peter Hultberg
och Rolf Persson

§13. Val av sektionsledare för år 2018
a/ badminton avg Anders Johansson
b/ bordtennis ” vilande
c/ boule
” vilande
d/ bowling
” Stefan Eliasson
e/ bridge
" vilande
f/ cykel
" Bengt Erlandsson
g/ fiske
" Bo Tilly
h/ friidrott
" vilande

i/ golf
j/ gymmet
k/ Höganäs
l/ innebandy
m/ klassikern
n/ padel
o/ rinkbandy
p/ tennis

§14. Val av valberedning för år 2018

avg Jarl-Erik Hammarlund och Bengt Nilsson

§15. Ordet fritt
§16. Avslutning

styrelsen

avg Magnus Nathell
” Berne Johansson
” Micke Lindh
” vilande
” Tommy Sandell
” Thomas Edmund
” vilande

”

vilande

