HALMSTAD TRIATHLON &
MULTISPORT
NYHETSBREV FEBRUARI 2021
Hej alla fantastiska medlemmar i Halmstad Triathlon & Multisport!
Äntligen kan vi hälsa alla medlemmar varmt välkomna till vår nya
gemensamma klubb Halmstad Triathlon & Multisport. Vi hoppas att ni
ska trivas bra i vår klubb och vi ser fram emot ett år med mycket
gemenskap, träningar och förhoppningsvis tävlingar tillsammans. För
någon vecka sedan fick vi vårt klubbnamn godkänt av
Riksidrottsförbundet och i skrivande stund pågår arbete med att ta
fram en ny logga och nya klubbkläder.
Under årsmötet den 7 februari 2021 diskuterades livligt och länge
motionen om subvention av klubbkläder samt styrelsens motivering till
att avslå motionen och istället låta trycka upp en kostnadsfri klubbtröja
till samtliga medlemmar. Många förordade hellre rabatt på inköp av
klubbkläder från Trimtex. Utifrån klubbens budget för 2021 och
avsaknad av intäkter från vår tävling Halmstad Triathlon under året
lyftes frågan kring företagssponsring med tryck på klubbkläderna.
Årsmötet beslutade att klubbkläder ska subventioneras och lämnade
över till styrelsen att lösa subventionen, förslagsvis genom sponsring.
Nu behöver vi din hjälp för att snabbt nå ut till potentiella företag som
skulle kunna tänka sig att sponsra klubben. Deadline är redan den 15
mars 2021 för att kunna få fram klubbkläder inför kommande säsong.
Styrelsen har tagit fram ett underlag, se bifogad fil, där vi erbjuder tre
olika alternativ för företagssponsring. Ni är välkomna att kontakta
Annette Wephton, som är klubbens kontaktperson gällande sponsring,
för mer information.
Tillsammans är vi starka!
Hälsningar
Styrelsen Halmstad Triathlon & Multisport

PS Protokollet från årsmötet finns i sin helhet att ta del av på klubbens
hemsida https://idrottonline.se/TeamTriathlonoMultisportClub

Till höger en arbetsskiss/ förslag på nya klubbkläder, slutdesignen är
dock ännu inte helt klar.
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