Hej!
Större delen av säsongen har passerat men än finns det många aktiviteter kvar att se fram
emot!
•

Nu närmast så har vi A-tävling den 23-24/2 som kommer att bli riktigt spännande då
Uppsalas mest meriterade åkare tävlar mot duktiga åkare från hela Sverige. Tävlingen
ligger under andra helgen av sportlovsveckan där tyvärr många är bortresta. Vi vill
därför verkligen vädja till alla Er som är hemma att hjälpa till några timmar för
att vi ska kunna genomföra tävlingen. Vi behöver bemanning på alla positioner och
kommer därför att lägga ut en doodle på hemsidan. Vi är därför väldigt tacksamma om
alla som inte redan är engagerade i tävlingen kan skriva upp sig på ett arbetspass.

•

Sannolikt har ni hört talas om att det inom kort kommer att fattas beslut om
nybyggnation av en isarena i Uppsala. UAKK har varit en av remissinstanserna för
den utredning om ny arena som kommunen genomfört. Styrelsen har även arbetat med
att uppvakta och träffa så många politiker som möjligt för att synliggöra
konståkningen och våra specifika behov inför detta arenabeslut. Många åkare och
föräldrar anslöt sig också till vår manifestation utanför Uppsala Konsert och Kongress
den 28/1. Oavsett om nybyggnationen kommer att ske i Gränbyområdet eller i
kvarteret Kölen så känner vi att vi lyckats göra vår röst hörd och även fått gehör för
konståkningens behov.

•

Söndagen den 17 mars äger vårshowen rum. Dagen efter bjuds Uppsalas skolor in.

•

Arbetet med påskläger och sommarläger pågår.

•

Styrelsen skulle också vilja se över om klubben kan förbättra och effektivisera
informationsvägarna inom klubben. Tex:
-Bättre och effektivt nå ut med information från styrelsen till medlemmar och tränare
och vice versa.
-Snabbt nå våra åkare vid schemaändringar
-Snabbt kommunicera mellan tränare/åkare vid tex sjukdom
Därför skulle vilja tillsätta en lite grupp som kan ge förslag på hur vi med moderna
kommunikationskanaler når varandra bättre. Är du intresserad så kontakta;
styrelse@uakk.nu

• Valberedningen har också påbörjat sitt arbete inför nästa säsong. Mer information om
detta kommer senare i februari. Det kommer dock att finnas lediga positioner i
styrelsen så fundera gärna på om du skulle vara intresserad av detta givande ideella
arbete.

Bästa hälsningar
Elisabet Gustafson
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