
 
Nyhetsbrev januari  

 

Hej kära medlemmar 

 

Nytt år och fortsättning på hockeysäsongen. Här kommer lite nyheter och information; 

 

Kansliet 

Mattias har nu gått på pappaledighet och återkommer i augusti. Under tiden välkomnar vi 

Heike Hevekerl som kommer att arbeta 75 % hos oss på kansliet. Heike känner till Järfälla 

Hockey sedan tidigare då hon har ett barn som spelar i 11:orna. Heike nås på samma mejl 

där ni tidigare fått kontakt med Mattias, dvs kansli@jarfallahockey.com. 

 

Klubblokalen 

Klubblokalen kan lånas gratis för lag- och föreningsverksamhet såsom föräldramöten. 

Medlemmar kan också boka lokalen, då kostar den 100 kronor i timmen. Kalendern finns på 

hemsidan under “Boka Klubbrummet”. Bokningen sker genom att man mejlar kansliet som 

sedan för in bokningen i kalendern på hemsidan. 

 

Det återstår fortfarande en del arbete med att färdigställa lokalen så som vi vill ha den och 

alla hjälpande händer är välkomna! Hör av er till Heike om du kan och vill hjälpa till. Detta 

arbete kommer att pågå under våren. 

 

Istiderna 

Tränarna är nu överens om hur många isträningar respektive lag ska ha. En istids-ansvarig 

ska utses i samtliga lag som då kommer bjudas in till det preliminära istids-schemat och kan 

då återkoppla om de har några frågor. 

 

Halvårsrapport - ekonomi 

Inför säsongsstarten låg det budgeterade resultatet på - 210 000. Per den 31/12 2018 visar 

den ekonomiska prognosen att nu vi är på väg mot ett svagt minusresultat och målet är även 

fortsatt att hämta upp det ekonomiska tappet som gjorts. Vi har under säsongen haft ett 

inkomsttapp då det saknas flera lag för att nå en full lagstege och vi har genomfört större 

kostnadsbesparingar. Kostnadsmedvetenhet gäller även fortsatt framåt men vi har en stabil 

ekonomi som är under kontroll. 

 

Halsdukarna är här! 

Nu har även Järfällahalsdukar kommit och finns till försäljning i kiosken. Där säljs även 

mössa och keps. Pris: 199 kr/st.  

 

Välkomna till invigning av klubblokalen idag från kl 18 och sedan A-lagets match som börjar 

19.10 

 

Styrelsen 

 


