
From: Mikael Anneroth mikael.anneroth@ericsson.com
Subject: ESIK Golf: Öppet för anmälan till Golfsektionen och Spelrätter 2019

Date: 3 December 2018 at 10:14
To: Mikael Anneroth mikael.anneroth@ericsson.com

Välkommen som medlem i ESIK
Golf 2019
 
Varmt välkomna att teckna er för ESIK och Golfsektionen 2019. En säsong som
traditionsenligt innehåller Vinterträning, Tävlingar, Matchcupen, Resor,
Spelrättsprogrammet och alla andra golfrelaterade aktiviteter vi brukar köra.  
 
Då vi fortfarande håller på att planera nästa års aktiviteter samt förhandlar med
golfklubbarna om spelrätter kan vi i dagsläget inte ge någon mer utförlig information
om detta. Vårt mål är att kunna göra det i samband med årsmötet i februari/mars.
Klart är dock att Vinterträningen drar igång vecka 3! För att delta krävs att ni är
medlemmar för 2019.
 
Avgifterna ligger på samma nivå som detta år så det är bara att anmäla sig enligt den
information så skickats ut från Micke Pennebrink på ESIK. Sektionsavgiften för
golfsektionen är för dem som deltar i Spelrättsprogrammet. Tänk på att vi vill att
ni anger ert golf-id även om ni inte tecknar spelrätterna - då blir det lättar att
hantera tävlingar och andra arrangemang som har med golfen att göra :-)
 
Även i år är erbjuder vi Er att redan från start teckna 10 spelrätter för brutto 1100:-
alternativt 15 Spelrätter för brutto 1950:-. En kostnad som kan tas från ert hälsokonto
(enligt de regler som finns för det)! Valet av nivå på spelrätterna görs vid anmälan i
Ericsson for me. Observera: Tecknandet av spelrätter med subvention gäller endast
en gång/år. Fler spelrätter kan tecknas senare under säsongen men då betalas dessa
direkt till Golfsektionen PG 62 34 24-9 till fullt pris (850:- för 5 st spelrätter). 
 
OBS! För att kunna bli medlem och teckna dig för spelrätter behöver du ha ett
Hälsokonto för nästa år. Om du sen lämnar företaget under året så kan du fortsätta
vara medlem i ESIK och golfsektionen under hela säsongen 2019.
 
 
Förtydligande för våra pensionärer:
 
Alla medlemmar pensionärer liksom anställda på Ericsson måste förnya sitt
medlemskap i ESIK och Golfsektionen varje år. Medlemskapet förnyas inte med
automatik!
 
För att förtydliga informationen kring vad som gäller för pensionärer se följande
information:
 
Du som är pensionär (dvs. inte ansluten till Ericsson for me):
 
Gör som tidigare och anmäl ditt intresse direkt på ESIKs
hemsida, http://www.esik.se/cms4/index.php/formulaer/medlemskap/ansökan-om-
medlemskap-i-esik-pensionär.
 
Medlemskap i ESIK kostar då 150:-. Betalning görs till ESIKs plusgiro 55 58 62-2.

mailto:Annerothmikael.anneroth@ericsson.com
mailto:Annerothmikael.anneroth@ericsson.com
mailto:Annerothmikael.anneroth@ericsson.com
mailto:Annerothmikael.anneroth@ericsson.com
http://www.esik.se/cms4/index.php/formulaer/medlemskap/ans%C3%B6kan-om-medlemskap-i-esik-pension%C3%A4r


Medlemskap i ESIK kostar då 150:-. Betalning görs till ESIKs plusgiro 55 58 62-2.
Även den x-tra sektionsavgiften för spelrätterna kommer att subventioneras av
företaget! Vill ni därför delta i spelrättsprogrammet 2019 sätter ni in ytterligare 385:-
för 10 spelrätter alternativt 683:- för 15 spelrätter på ESIKs plusgiro 55 58 62-
2. Glöm inte märka inbetalningen med namn och "Golf spelrätter”.
 
Observera: Tecknandet av spelrätter med subvention gäller endast en gång/år. Fler
spelrätter kan tecknas senare under säsongen men då betalas dessa direkt till
Golfsektionen PG 62 34 24-9 till fullt pris (850:- för 5 st spelrätter). 
 
Har ni ny mailadress el dyl meddelas detta bäst i samband med förnyelse
av medlemskap (alternativt direkt till ESIK (Micke Pennebrink)).
 
Tack för en bra säsong 2018 och välkomna tillbaks till golfsektionen 2019.
 
God jul & Gott Nytt Golfår,
/Mikael
ESIK Golfsektion


