Har du någon idé om någon aktivitet som du vill att klubben ska genomföra, eller något som du
själv vill göra så skicka ett mail till aktivitet@papillonringen.se
Vill du själv anordna någon aktivitet i klubbens regi så vill vi att du beskriver vad du vill göra,
när du planerar att det ska genomföras och vart i landet aktiviteten kommer att vara. Det är
viktigt att du beskriver din tänkta aktivitet utförligt, om det är en generell aktivitet eller endast
för medlemmar. I din skrivelse behöver det också stå vem som är ansvarig för aktiviteten med
kontaktinformation. Du måste också göra en beräkning av eventuella kostnader. Det kan vara
hyra av lokal, fika, priser till någon tävling, ersättning för funktionär osv. I kostnadsberäkningen
måste du skriva alla poster var för sig.
Därefter skickar du ditt underlag till ovanstående mailadress så att styrelsen kan fatta beslut om
den ska genomföras. Styrelsen kommer också fatta beslut om det ekonomiska bidraget. Efter
godkänd kostnadskalkyl kan ansvarig för aktiviteten få ett förskott för kostnader utbetalt av
klubbens kassör. Efter genomförd aktivititet ska alla utgifter redovisas och eventuellt
överskjutande belopp återbetalas inom en vecka. Behövs inget förskott redovisas utläggen till
kassören och ersättningen sätt in på önskat konto.
När aktiviteten är godkänd kommer den att föras in i klubbens aktivitetskalender. Information
om kommande aktivitet med beskrivning om vad som avses med aktiviteten ska även publiceras
på klubbens hemsida och Facebooksida. I det fallet en aktivitet bara är för medlemmar ska
information om den finnas med i Papillon-Posten, då den når samtliga medlemmar.
Tänk på du måste skicka ditt förslag på aktivitet i god tid. Är det en medlemsaktivitet ska den
annonseras i Papillon-Posten som kommer ut 4 gånger om året. Det innebär att du i sådant fall
behöver ha ca. 4 månaders framförhållning.
Efter genomförd aktivitet i klubbens regi ska ansvarig för aktiviteten se till att det skickas bilder
och lite text över hur aktiviteten var till redaktionen så det kan publiceras i kommande nummer
av Papillon-Posten.

