
 
Medlemsbrev 2023 

Borstahusens Bollklubb är en anrik förening som har skapat kultur och historia under många år (vi 

firade 100 år förra året!) vilket har lett till en stolt och stark klubbkänsla. Vi vill självklart behålla 

denna men vi vill även utveckla den och vårda den så att vi blir ännu bättre som förening. 

Vi kan idag stoltsera med över 550 medlemmar, lag i alla åldrar från de allra minsta i Lek med Boll 

(LMB) födda år 2020 till seniorlaget som i fjol gick upp i Division 3. Den här säsongen har vi inte 

mindre än 26 anmälda lag i Skåneboll och Svenska Fotbollsförbundets olika serier! Vi är extra glada 

över att tre av dessa är flicklag vilket är fler än någonsin men självklart hoppas vi på ännu fler 

framöver.  

Precis som i samhället i stort så händer det mycket inom fotbollen. Det är viktigare än någonsin att 

våra barn engagerar sig i idrotten, inte minst med tanke på den fysiska hälsan men även den sociala 

biten med vänskap, tillhörighet och uppförande i grupp. 

Låt oss alla hjälpas åt att vara goda ambassadörer för klubben och driva klubben framåt i en god 

och positiv anda. Låt oss vara förebilder för våra barn och en ledstjärna för alla idrottsföreningar i 

Landskrona. 

Det föreningen förväntar sig av dig som medlem är att: 

✓ medlemsavgiften betalas. Avi skickas ut inom kort och ska betalas under april månad. Vi 

vill gärna uppmärksamma dig på att vi har en väldigt låg medlemsavgift i förhållande till 

andra föreningar. Vår ambition är att fortsätta ha det så men då krävs det ett starkt ideellt 

engagemang. I medlemsavgiften ingår träningar, matcher (både träningsmatcher, 

seriematcher och olika cuper under året), matchtröja och olika lagaktiviteter som t.ex. 

sommar- och höstavslutning.  

✓ kontaktuppgifter hålls uppdaterade i SportAdmin 

✓ du hjälper till med föreningens arrangemang (t.ex. bemanning av kiosken, Nightcap, etc.) 

✓ du säljer det antal rabatthäften från Dealbooster som varje lag/medlem har fått tilldelat sig. 

Till jul kommer vi även att sälja Bingolotter. 

✓ du gärna följer oss på sociala medier (Instagram: borstahusens_bk och Facebook: 

Borstahusens Bollklubb) 

✓ du visar respekt och förståelse för våra ledare som engagerar sig ideellt 

✓ du lämnar feedback som kan leda till förbättring och som tar föreningen framåt oavsett om 

det är bra eller mindre bra 

✓ du är en god ambassadör och föregår med gott exempel. 

 

Tveka inte att höra av dig till någon av oss i styrelsen med frågor eller feedback! Våra 

kontaktuppgifter hittar du här.  

https://www.borstahusensbk.se/sida/?ID=122038

