
 

Hej alla medlemmar! 

Här kommer februaris nyhetsbrev från styrelsen; 

 

Kallhäll 

Vi har fått sponsring på två nya zonspelssarger till Kallhäll som ersättning för den gamla 

bandysargen (ÄNTLIGEN)! Sargerna kommer att finnas på plats till säsongen 2019/2020. 

Sponsor är Advanze Consulting Group.  

 

Domaransvarig, Johan Holmström, kommer beställa in domarutrustning (hjälmar och tröjor) 

till Kallhäll så behöver inte lagen låna från Järfälla. De lag som tränar i Kallhäll ansvarar 

gemensamt för utrustningen. Vi informerar så snart utrustningen finns på plats.  

 

Sponsorer 

Matchtröjorna och sponsoravtalen är nu inne på sista säsongen och inför nästa säsong 

kommer vi att investera i nya matchtröjor till samtliga lag. Detta är en stor kostnad för 

föreningen och vi söker nu efter sponsorer till de nya matchtröjorna. Vet ni någon så 

kontakta gärna Fredric Kastevik eller kansliet. 

 

Kiosken 

Det är viktigt att lagen håller kiosken öppen när det är hockeyskola och under matcher. Det 

är stora intäkter under de timmarna som vi går miste om när den är stängd. Kiosken går 

bättre än väntat och med gemensamma krafter kan vi hjälpas åt att dra in viktiga intäkter till 

föreningen. 

 

De tjocka mössorna är tillfälligt slut men det finns fina supporterhalsdukar att köpa i kiosken. 

Tunna mössor kommer också köpas in men det tar lite tid innan leverans kommer. Inom ett 

par veckor ca ska de tunna mössorna ha levererats.  

 

Sportlovet 

Tyvärr har kommunen det här sportlovet tagit väldigt många tider för allmänhetens åkning i 

vår hall och därför kommer klubben inte kunna ordna någon egen verksamhet. Vi hoppas 

dock att många av er medlemmar kommer ner och åker.  

 

Kansliet 

Heike är nu i full gång på kansliet och vi är glada att hon är här! Under sportlovet kommer 

hon att vara ledig. 

 

Vi söker efter en ekonomiassistent som från kommande säsong (från 1 maj) kan sköta 

klubbens löpande bokföring och löner. Omfattningen är ca 1 dag/vecka. Alternativt en 

redovisningsbyrå. Är du själv intresserad eller känner någon som är det så ta kontakt med 

kansliet för mer information. 

 

A-laget 

Nu återstår två st hemmamatcher för A-laget denna säsong - nu på fredag den 8/2 och 

tisdag den 19/2. Det är viktiga matcher kvar så kom ner och supporta!  

 

Vi ses i hallen :) 

Styrelsen 


