Var med och påverka utvecklingen av nästa generations alpina åkare!
Har du funderat på hur vi inom MASK kan göra saker annorlunda eller bättre? Nu har du chansen!
MASK är en av många alpina klubbar i Stockholm och Sverige. Vår ambition och målsättning är att
vara en klubb som ger förutsättningar åt alla typer av alpinälskande barn och ungdomar at utöva sin
sport. Liksom all ungdomsverksamhet styrs klubben av ideellt engagerade personer. Därför blir
klubben och dess utveckling aldrig bättre än de personer som engagerar sig i dess verksamhet.
Nu har du som aktiv inom klubben möjlighet att vara med och påverka hur vi fortsättningsvis skall
utveckla klubben i att lyckas i sin vision.
MASK´s styrelse består av ett mycket erfaret gäng som under lång tid engagerat sig i klubbens
utveckling. Många av våra styrelsemedlemmar har varit aktiva under många år och därmed också
haft både ett, två och tre barn som utvecklats inom konsten att åka skidor. Av just den anledningen
vill vi med god framförhållning börja leta efter nya kandidater som vill vara med och påverka hur
klubben utvecklas framgent.
Det finns många sätt att vara med och bidra beroende på hur mycket tid och möjlighet man har.

Tränare/lagledare
Som tränare, hjälptränare eller lagledare är du en aktiv del i en av våra åldersgrupper (U6-U16) Ett
fantastiskt sätt att lära sig allt om alpin utförsåkning och lek på snö

Kommittéarbete
Vill man vara med, men inte handgripligen i den ”dagliga verksamheten” kan man engagera sig i
någon av våra kommittéer. Klubben har flera olika kommittéer, tävlingskommitté, träningskommitté
mfl. Arbetet leds av en person i styrelsen och syftar till att genomföra och driva de aktiviteter som
satts upp inom respektive kommitté.

Styrelse
Styrelsen är dem som ytterst styr klubbens inriktning. Styrelsen består idag av 7 representanter vilka
är Ordföranden, Tävlingsansvarig, Träningsansvarig, Lagledaransvarig, Kassör, Medlemsansvarig och
Backansvarig.
Rekrytering av nya styrelsemedlemmar till idrottsklubbar sker allt som oftast via personliga kontakter
i en liten krets. På det här viset vill vi istället ge alla möjlighet att visa eget intresse för att vara med
och påverka, eller kanske tipsa om någon som man tror kan vara med och bidra till klubbens
utveckling.
Är du intresserad eller vill du kanske tipsa om någon som du tror kan vara intresserad?
Tveka inte att höra av dig till någon av oss i valberedningen
Calle Wellenius: 0704-18 40 20 cwellenius@gmail.com
Jörgen Skoglösa: 0708-12 34 49 jorgen.skoglosa@hotmail.com

