Nyhetsbrev december 2020
Kära medlemmar, sponsorer och närboende!
Hoppas ni mår bra allihop. Året blev ju inte riktigt som vi hade tänkt oss men håll ut, snart
kommer vi kunna börja köra igen. Stort tack till våra sponsorer som stöttat oss under året.

Året 2020 börjar närma sig sitt slut och det innebär ju att det börjar bli dags att betala in
medlemsavgiften för 2021. Alla medlemmar som har licens har blivit spärrade i LOTS och
låses upp efter inbetalningen.

Aktiv medlem 300 kr (För dig som har en tävlingslicens)
Junior 100 kr (För dig som har junior licens, t.om 17 år)
Familjemedlemskap 450 kr (för personer som bor på samma adress)
Stödmedlem 100 kr (för dig som inte har tävlingslicens men vill vara med/stödja klubben)

Bankgiro: 5859-4870

Swish: 123 465 73 18

Viktigt att ni skriver namn, personnummer, telefonnummer och epost.
(får inte allt plats så maila personnummer, telefonnummer och epost till info@fjarasmk.se)

BETALA IN SENAST 31/1 2021!

Nu ser vi fram emot ett nytt spännande motorår 2021 och nästa år är inte vilket år som helst
utan det är 50 år sedan Fjärås Motorklubb startade. (fanfar) Detta ska vi ju såklart fira
ordentligt (om vi får) så skriv in den 13/11 2021 i eran kalender då ska vi ha våran
jubileumsfest. Mer info om biljettbokning m.m. kommer senare.

Andra datum att hålla koll på 2021 är:
Preliminärt
18/4

Folkrace – Speaker Hjelm Sverigeresan

1/5

Rallycross – Supercupen

29/5

Folkrace – Västkustcupen

14/8

Rally

(datum kommer) Folkrace – 2 dagars, kval till NGK Masters

Vi har även satt ett preliminärt datum för årsmötet 23/2 kl. 19.00 på Brogården.

Bifogar även en tillsynslista där det är viktigt att ni som är medlemmar mailar tillbaka till
fjarasmk@hotmail,com vilket datum du/ni kan göra en tillsyn uppe på banan.
Annars kommer ni bli tilldelade ett datum. När du gjort din tillsyn av banan och dess
byggnader så kontakta ordf. Sven Börjesson via sms/tel. 0707-39 54 25 och meddela hur det
såg ut.

Så ta hand om varandra där ute så ses vi ute på motorbanorna 2021!

God Hjul och Gott nytt år
önskar Fjärås MK:s styrelse!

