
KÄGELKLUBBEN TRÄFF  (KKT).  c/o Gunnar Moquist,  Lövgatan 51,  169 32 Solna.
mail: gunnar.moquist@stosn.com   tel. mobilen:   073 - 992 82 53

KKT räknar med att medlemmarna i Mercur går samman med KTT och att KKT kommer att 
ändra namn till KKT Mercur till säsongen 2022-2023. För närvarande är det inte klart om vi 
kommer att träna på tisdagskvällar eller onsdagskvällar. I bägge fallen gäller kl.19.00. 

Härmed godkänner undertecknad att jag binder mig för KKT Mercur under säsongen augusti 
2022 till juli 2023 samt att jag är betalningsskyldig för de avgifter som bestäms vid KKTs 
årsmöte 24 maj 2022. Klubbmöten hålls normalt andra träningskvällen vissa månader.

Följande föreslagna avgifter gäller men de kommer att fastställas på årsmötet: 
Träningsavgift 600:- eller 150:- för de med eget årskort. Träningsavgiften betalas 9 gånger 
under säsongen. Licensavgiften 375:- betalas av de som önskar licens. 
Medlemsavgiften på 200:- betalas av alla medlemmar och är en sänkning från nuvarande 
medlemsavgift med 200:-. Den sänkningen kompenserar för den lilla ökningen (50:-) av 
månadsavgiften. Spelavgiften i representationslagen blir som tidigare 60:- per spelad serie.   

Alla medlemmar lämnar ett svar, på mail eller papper, till sekreteraren Gunnar Moquist 
senast på träningen tisdag 1 mars 2022. Det går även att sms'a till mobilen.

Du som vill ha licens men vill avstå från träning och/eller ligaspel eller du som vill lämna 
klubben, fyller i lite information om hur du tänker på baksidan av dokumentet. Klubben 
önskar ett svar för att kunna planera och boka ett lämpligt antal banor till nästa säsong.

Du som under säsongen önskar en reduktion av månadsavgiften lämnar skriftligen en begäran 
om detta till styrelsen med en motivering. Begäran lämnas i så god tid som möjligt. Styrelsen 
behandlar begäran på nästa styrelsemöte, vilket normalt är första träningskvällen i månaden. 

Stockholm  2022-01-25   
Styrelsen

Fyll i lämplig ruta nedan. Jag vill:

träna med klubben          inneha                        köpa eget                       delta i                          lämna
                                     tävlingslicens               träningskort                  ligaspelet                     klubben
                 

Namnteckning:  ……………………………….………………

Namnförtydligande: ……………………………………………….

(använd baksidan av papperet för kommentarer).


