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Vi hoppas att du vill stödja vår verksamhet och bidra till att vi även i fortsättningen kan ordna olika  
idrottsverksamheter för våra barn, ungdomar och motionärer. Under året kommer verksamheten att 
koncentreras till de områden där det finns efterfrågan och ideellt engagemang inom ramen för Covid-19 
restriktionerna. Klubben har fortsättningsvis ett stort antal innebandy-utövare uppdelade i lag i olika 
åldersklasser på såväl junior- som på seniorsidan. Maxmo sportklubb tillhandahåller också en rink med sarg 
och belysning i Särkimo som drivs och sköts på talko. Under kommande åren kommer en stor del av fokus 
att ligga på diverse saneringsarbeten i anknytning till Idrottsgården. 
 
Maxmo Sportklubb har ett fint och välutrustat gym i anslutning till idrottsgården och detta kan nyttjas av 
medlemmarna mot en separat avgift. Avtalspriset för gymkortet innefattar inte användning av idrottsgårdens 
övriga utrymmen/tjänster, varför det förutsätts att de som nyttjar dessa även har betalat sportklubbens 
medlemsavgift.  
 
Idrottsgården kan användas av betalande medlemmar för idrottsutövning och kan även hyras för andra 
evenemang som t.ex fester och bröllop. Bokningar av idrottsgården sköts av Simon Björklund, 
simon.bjorklund@netikka.fi och försäljning av gymmedlemskap sköts av Louise Majabacka, 
maxmogymmet@gmail.com  
 
Alla betalande medlemmar samtycker till att ens namn finns i ett medlemsregister och att namnet får 
publiceras i start- och resultatlistor 
 
Maxmo Sportklubbs styrelse vill rikta ett tack till våra medlemmar, sponsorer, funktionärer, idrottare, 
motionärer och alla andra som bidrar till att hålla verksamheten igång, och samtidigt påminna om att klubben 
är beroende av allas aktiva engagemang. För att vi också i fortsättningen skall kunna bedriva så bred 
verksamhet som möjligt önskar vi även att alla betalar den årliga medlemsavgiften. 10 € / person eller 30 € / 
familj. Om ni betalar för hela familjen, uppge allas namn när ni betalar. 
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kontonummer 

Kvevlax Sparbank FI80 4958 0010 0622 67 
TILISIIRTO   GIRERING 
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten 
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för  
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit. 
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www.maxmosportklubb.fi 
www.facebook.com/maxmosportklubb 
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