Välkomstbrev!
Så här fungerar det att vara medlem i CFA säsongen 19/20.
Bakgrund
Hösten 2011 bildade vi en egen förening som heter Cheer force allstars och förkortas CFA. I nuläget
har vi 11 lag i åldrarna 6-30 år. Lagen Frozen, Friends, Fairies och Fighters är tävlingsförberedande
lag. Tävlingslagen heter Fantasy, Fireflies, Fusion, Falcons, Finesse, Felines och Fearless.
Information
All viktig information skickar vi ut via mail. Det är därför viktigt att ni själva uppdaterar oss ifall ni
byter mailadress samt håller utkik i skräpkorgen om ni misstänker att ni saknar något mail. På
Facebook påminner vi ofta om datum och annat viktigt. Eftersom alla inte har Facebook bör detta ses
som ett komplement. Vår facebooksida finner ni här https://www.facebook.com/ Cfasweden. Vi har
även en sluten grupp för alla aktiva och föräldrar. Sök på ”cfa - family” i sökfältet för att komma till
den. Vissa lag väljer även att ha en sluten grupp på facebook enbart för föräldrar och aktiva i just det
laget.
Hemsidan
Vår hemsida heter www.cfa.se. På hemsidan finns det främst information om vår förening,
träningstider och viktiga nyheter. Under fliken Om CFA kan du också hitta blanketter & dokument
som alla bör ha läst igenom. Där ligger även vår föreningshandbok.
På hemsidan ligger även vår webbshop där man kan beställa föreningskläder och tillbehör.
Kontakt
Du kan dels alltid kontakta dina tränare via de telefonnummer och mailadresser som de lämnar ut i
början på säsongen. Alla tränare har en egen mail som är ”fornamn.efternamn@cfa.se” och alla lag
en mail som är ”lagnamn@cfa.se”.
-

Har man frågor och funderingar ska man i första hand kontakta info@cfa.se.
Styrelsen önskar bli kontaktad via styrelse@cfa.se.
Frågor till tränaransvarig skickas till maja.karlsson@cfa.se.
Sportgruppen når man bäst via info@cfa.se eller sportgrupp@cfa.se.

Betalningar
Vår kassör når du på kassor@cfa.se. Varje termin betalas en terminsavgift. Utöver det har vi ca två
försäljningar per säsong samt att vissa andra avgifter kan tillkomma för tävlingslagen. Vår förening
tar inte emot kontanter förutom vid jul/vårshow där vi även tar swish.

