100 kronor per häfte

IBF Kolmården Wild Animals - Glädje, Stolthet, Utveckling

KÄRA MEDLEM!
Efter 7 säsonger står vi inför att byta ut de flesta av våra matchställ och även att köpa nya
till de nya lagen som bildats. Detta är en stor kostnad för en liten förening som våran.
Vi har bestämt oss för att sälja idrottsrabatthäften för att få in de intäkter som vi behöver för
att säkra dessa utgifter. Om vi säljer de häften som vi har tänkt tar vi in 40 000 kr till
föreningens verksamhet.
Idrottsrabatten är ett mycket bra häfte med rabatter i många butiker i Norrköping, Ingelsta,
Mirum och Söderköping. Häftet kostar endast 100 kr/st.
Redan efter 1-2 användningar utav häftet så har det betalat sig själv. Köp ett par stycken
själv, det tjänar du på och sälj ett par stycken till dina vänner och bekanta.
Vi vill att varje medlem säljer 3 st häften var. Det är inget tvång att göra det men vi hoppas
att du försöker eftersom du vill stödja föreningens barn- och ungdomsverksamhet.
Vi kommer att sälja häftet för 100 kr/st och föreningen behåller 60 kr per sålt häfte.
Vi har bara 600 häften, så starta gärna försäljningen direkt.
Vi startar försäljningen idag och har två månader på oss innan redovisning.
Så här fungerar det att sälja Idrottsrabatten:
Du hämtar dina häften av ditt lags ledare eller följande kontaktpersoner i styrelsen:
Pernilla Diddlie,Torbjörn Ekholm, Jonna Rosvall, Linda Lovin eller Gunilla Nyström.
Du försäker sälja 3 häften till grannar, arbetskamrater och vänner.
Senast den 14:e november swishar du över 300 kr till din ledare för de 3 häften du har sålt.
(kan du sälja fler så ber du bara om fler häften).
Din ledare sätter sedan in pengarna på IBF Kolmårdens bankgiro senast den 17/11.
Tack för din hjälp!
Styrelsen i din förening IBF Kolmården Wild Animals

