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Medlemsbrev 2023 – Floda Forsfarare 
 

Vi går in i februari och Flosjön bjuder på fantastisk is för skridskointresserade. Jag gillar vintern och 

även om jag ser fram emot paddelpremiär på älven så hoppas jag fortfarande på mer snö och fler mil 

i skidspåren innan det är dags att ta fram kajaken.  

Hösten 2019 invigde vi vårt fina gym i klubbhuset. Det har blivit en succé och vi är många som har 

skaffat oss nya träningsrutiner tack vare närheten till en bra träningslokal. Klubbhuset är nu en 

byggnad som fyller en funktion för många i byn och Lissfors har blivit en mötesplats att ta sig till 

sommar som vinter. Gymmet sköts helt av de som tränar där och kommunikationen sköts via en 

Messengergrupp. Bittis Stafsudd är kontaktperson för gymmet och nås på 073-928 52 79 

Under 2022 har vi fortsatt förbättra klubbhuset, medlemmar har spikat panel på gaveln ner mot 

stranden och Helob har hjälpt oss med tillfälliga väggar för att minska uppvärmd ytan under vintern. 

Elkostnaderna är nu högre än hela vår intäkt för medlemsavgifter så fler energibesparande åtgärder 

kommer behövas. Styrelsen har planerat för några större investeringar, bland annat behöver 

herrarnas omklädningsrum renoveras. En ansökan om investeringsstöd har lämnats till kommunen 

och vi hoppas på snart besked.  

Micke Svensson har under året byggt en ny hemsida till oss. Styrelsen vill rikta ett stort tack till Micke 

för detta. Hemsidan har också ett smidigt medlemsformulär som förenklar mycket både för oss som 

medlemmar och för styrelsens administration. Tack Micke! 

Årsmötet blir i år den 16:e mars 19:00 i klubbhuset. Årsmötet är ett bra tillfälle att lära sig mer om 

klubbens verksamhet och ett viktigt möte för dialog om planer för framtiden. Kom till årsmötet och 

bidra med dina synpunkter och din kreativitet!  

Paddelsäsongen brukar vi dra i gång i april/maj. Vi behöver fler ledare för vår barn och 

ungdomsverksamhet. Är du intresserad? Kontakta Andreas Magnusson 072 - 510 13 80 

Det är dags att betala medlemsavgiften för 2023. I medlemskapet ingår lån av utrustning för 

paddling. Som medlem har du också tillgång till kök, torkrum, toaletter, dusch och bastu i klubbhuset. 

Om du utöver medlemsavgift också betalar gymavgift får du träna i vårt fina gym. Barn under 12 år 

får träna i gymmet utan särskild gymavgift tillsammans med förälder eller annan vuxen. Kom ihåg att 

fylla i det nya medlemsformuläret som finns på klubbens hemsida. Sista betalningsdag är 31: a 

mars, därefter uppdaterar vi medlemsregistret.  

Priser per år för medlemskap i Floda Forsfarare 

Junior & pensionär - 300 kr           Senior – 450 kr  Familj - 600 för familj  

Gymavgift Junior – 400kr                 Gymavgift senior - 800kr  

Bankgiro 344-4718  eller Swish till 1230019190. Ange namn, adress och personnummer och 

telefonnummer på de personer det gäller.  

www.flodaforsfarare.se  

Vi ses i Lissfors! 

David Levrén 
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