Informationsmail skickat till potentiella klubbmedlemmar
Hej!
På årsmötet i augusti valdes en ny styrelse till Stockholm West SC. Sedan starten 2013 har
det mesta av arbetet gjorts av tidigare ordförande Dan Hollström ensam och av den
anledningen har föreningens utveckling gått lite i stå. Vi vill dock uttrycka vår tacksamhet till
Dan för det arbete han lagt ner. Med en ny styrelse hoppas vi kunna göra föreningen mer
aktiv och dessutom kunna utveckla verksamheten så att den ska bli bättre och mer attraktiv
för dig som medlem. Förhoppningsvis kommer det dessutom locka nya medlemmar. För att
göra det enklare för dig som aldrig varit medlem så har vi nu ett "prova-på-erbjudande": För
400:- får du bli medlem i föreningen (för hela året) och dessutom delta på klubbens
spelkvällar på onsdagar och söndagar fram till årsskiftet. Om du sedan vill fortsätta med
spelkvällarna betalar du ytterligare 200:- efter nyår för att delta fram till säsongens slut. På
så sätt får du chansen att för en mindre peng testa oss som klubb.
Hur du blir medlem kan du läsa mer om här:
http://www.stockholmwest.se/Foreningen/Blimedlem/
Den nya styrelsen består av mig själv som ordförande, Peter Hernberg som kassör, Joakim
Sundqvist som sekreterare och Stefan Törnstrand som (aktiv) suppleant. Stefan har
dessutom rollen som lagledare för serielaget som spelar i division 2 och Dan Hollström är
lagledare för division 3-laget.
Här kommer information om hur vi vill utveckla verksamheten och vad du har för fördelar av
att vara medlem i föreningen. Allt kommer inte att kunna ske på en gång, men vi har
ambitioner att kunna erbjuda detta på sikt:
Vi vill att alla som är med i föreningen ska få chansen att lyfta sitt spel. Av den anledningen
så kommer någon av spelarna i serielaget vara med på förstapassen varje söndag och ge
tekniktips och föreslå övningar eller spelformer för att träna på att bryta invanda mönster
och på så sätt utveckla spelet och slagen för hela gruppen.
Som medlem i föreningen är du även medlem i Svenska Squashförbundet. Om du vill tävla
krävs att du också löser en licens, vilket du gör genom att betala detta till föreningen. Om du
inte vill tävla kan du ändå lösa en engångslicens vilket ger dig en försäkring för våra
träningstillfällen. Du kan läsa mer om det här:
http://www.squash.se/forbundet/Forsakring/Forsakringaktuellfrom2015-07-01-/
Medlemskapet i förbundet ger oss också tillgång till en del utbildningar. Vi har för avsikt att
sätta upp en utbildning i regler för att lyfta kunskapen på det området.
I december spelas VM i squash i England. Den 17 december har vi för avsikt att se dam- och
herrfinalen tillsammans på O’Learys i Vällingby. Kanske blir det också något slags
handicaptävling innan.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att sätta igång aktiviteter för tjejer och juniorer. Första
steget blir tjejerna och du som har en respektive som vill spela får gärna återkomma till oss
så att vi kan sätta upp en träff där ramarna för deras verksamhet sätts upp av dem själva.
Vi kommer att försöka få till en organisation med olika ansvarsområden för att utveckla
verksamheten ytterligare. Mer information om detta kommer efter att vi tagit första steget

med en föreningsutvecklingshelg i Stockholmsidrottens regi i november. Där ska vi börja
processa fram föreningens framtida inriktning som sedan ska fastslås eller ändras utefter
medlemmarnas önskemål på kommande årsmöte.
Styrelsen arbetar aktivt för att hitta sponsorer till verksamheten. Det kommer
förhoppningsvis resultera i att vi kan utveckla verksamheten ytterligare. Du kommer att se
våra sponsorer på hemsidan och vi hoppas såklart att du ska ha dem i åtanke om du är i
behov av produkter eller tjänster som de kan erbjuda. Om du själv har möjlighet att bidra
med sponsring till vår utveckling så är du mer än välkommen att kontakta mig på
martin.wiklund@stockholmsidrotten.se eller på telefon 0708-584415.
Ett förtydligande om medlemsavgiften: Årsmötet satte avgiften till 400:- för medlemskap
och 400:- för att delta på spelkvällarna. Detta var en höjning med 200:- från tidigare år då
föreningens likviditet och ekonomi varit ansträngd och ordföranden tvingats låna ut pengar
till föreningen. Tack vare lyckat arbete på andra områden så kommer vi dock att acceptera
att man betalar 200:- i medlemsavgift på samma sätt som förra året. Om du vill och kan
stötta föreningen så är såklart det högst uppskattat om du vill betala de 400:-. De 400:- för
spelkvällarna kvarstår.
Det kommer också bli en avgift för seriespel som vi kommer att be deltagarna i lagen att
bidra med.
Vi i styrelsen hoppas att du ska se det här som att din förening utvecklas och att du därmed
önskar vara kvar som medlem och kanske rentav locka fler att komma till oss. För
tävlingsverksamheten ser vi ljust på framtiden då vi hoppas på ett tungt nyförvärv till nästa
år och redan i år verkar vi få tillbaka minst en spelare av mycket bra klass. Hoppas att det blir
fler som kommer och tittar på seriematcherna i år. Så snart vi fått spelschemat från
förbundet ska det anslås i hallen.
Om du har funderingar, idéer eller vill engagera dig i klubben så hör gärna av dig till någon av
oss i styrelsen. Du kommer snart att hitta både bilder och maillänkar till oss på
www.stockholmwest.se
Det var allt för nu från oss i styrelsen genom Martin.

