[Välj datum]
Hej!
Hösten börjar lida mot sitt slut och snart är det dags för handicaptävling följt av middag och VM-finaler på
O’Learys. I dagsläget är vi ett drygt dussin anmälda.
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att börja utveckla föreningen. Det arbetet startades med deltagande i en
föreningsutvecklingshelg i november som arrangerades av Stockholmsidrotten och det har gjorts ytterligare
insatser sedan dess. Vi har börjat med att arbeta fram en verksamhetsidé, värdegrund och en vision för Stockholm
West SC. Det är de sakerna som sätter riktningen för föreningen och som styr de aktiviteter vi ska genomföra och
i viss mån även hur.
Vi i styrelsen tycker att vi arbetat fram ett vettigt underlag som vi tycker stämmer överens med det vi gör idag i
föreningen och det som vi vill göra framöver. Det är dock viktigt att alla medlemmar är medvetna om dessa saker
och att ni alla får möjlighet att tycka till. Vi bestämmer inte vad som gäller utan vi har tagit fram ett förslag.
Vi önskar att så många medlemmar som möjligt deltar i den här enkäten. Att du läser, tänker och svarar på vad
just du tycker. De saker vi kommer fram till kommer att skrivas in i klubbens stadgar och på så sätt ingår du som
medlem ett avtal med föreningen om att vi är överens om vad vi ska syssla med. Det här har visat sig ytterst
viktigt för att få en riktning i föreningen och därmed kunna förklara vad en blivande medlem kan förvänta sig av
oss. Dessutom styr det oss internt om vad vi ska lägga resurser på.
Vi ser fram emot dina svar och vi önskar få dem senast 23 december. Vi ber dig också uppge ditt namn för att vi
ska kunna be om förtydliganden och att starta en dialog. I samband med årsmöte strax efter nyår vill vi kunna sätta
de här sakerna på plats för att börja titta vidare på nästa steg.
Tack på förhand,

Styrelsen i Stockholm West SC

