Välkommen till

FC Gute – Toppen tillsammans!
FC Gute är en fotbollsförening med över ETTHUNDRA ÅRS historik. Ursprungligen
bildades IF Gute redan 1904. Vid en sammanslagning med Wisby IF 1967 blev det VIF
Gute. Under det namnet, som fastlänningarna kallar Visby Gute, nådde föreningen i mitten på 90-talet som bäst en fjärde plats i gamla division 1, steget under allsvenskan.
Nuvarande klubbnamn, FC Gute, kom till 2007 med syfte att vara Gotlands representationslag i fotboll. Vi är fortfarande bland Sveriges 100 bästa fotbollsföreningar när vi har
A-laget i division 2. U17-laget spelar på elitnivå och vi har en mycket stor bredd på ungdomssidan från äldre pojkar ner till mixade grupper i 6 årsåldern. Dessutom United-laget
med funktionshindrade och Gutes nya lag med ensamkommande flyktingbarn.
Totalt har klubben ca 1000 engagerade medlemmar och vi vill gärna bli fler!

VÄRDEGRUND: G – U – T – E
GLÄDJE
• Att känna glädjen i att tillhöra FC Gute ger god kamratskap och skapar
förutsättningar för ett livslångt idrottande
• Positiv energi och kreativitet skapar goda resultat för individen
• Vi har kul i vår verksamhet
UTVECKLING
• Individen får möjlighet att utvecklas personligt och idrottsligt utifrån sina
förutsättningar
• Vi skapar förutsättningar för individens och lagets utveckling
• Vi tillhandahåller utbildning enligt utbildningsplan för styrelsemedlemmar,
tränare/ledare och spelare
TILLHÖRIGHET
• Vi känner stolthet över att vara en del av och representera föreningen FC Gute,
• Vi välkomnar alla oavsett ursprung, religion, kön och sexuell läggning,
• Vi har ett sunt och respektfullt uppträdande, där vi gläds åt våra och andras framgångar.
ENGAGEMANG
• Vi skapar engagemang genom delaktighet på alla nivåer,
• Vi engagerar oss såväl inom den egna verksamheten som i den gotländska
fotbollen och samhället i övrigt

Medlemsavgifter 2016:
Spelare upp till och med 9 år: 250 kr
Spelare 10-15 år: 350 kr
Spelare 16 år och uppåt: 450 kr

Diverse datum för fakturering 2016
28/2 Medlemsavgift
28/2 Licensförsäkring (från 15 år)
27/5 Halva deltagaravgiften
26/8 Resterande deltagaravgift

Deltagaravgift 2016:
Spelare upp till och med 13 år: 800 kr
Spelare 14 år och äldre: 1000 kr
Licensförsäkring från 15 år: 200 kr
Samtliga avgifter faktureras via ett bolag som heter Billogram och vi använder mailutskick i den mån vi har mailadresser, annars posten. Faktureringsavgift tillkommer.
Då vi i början av 2016 gick över till laget.se för hemsidan och i och med det, hoppas få
ordning på medlemsregistret och fakturering, ber vi om överseende med eventuella fel
som kan uppstå.
Är medlemsinformationen fel så ber vi er höra av er till Micke Persson som sitter på kansliet och hanterar detta. Han nås på mail: mikael.persson@fcgute.se eller mobil: 0707585803.

Vi behöver hjälpas åt!
För att vi ska klara att ha en så omfattande verksamhet som vi har, från elit till en bred
barn- och ungdomsverksamhet, så genomför vi under året diverse evenemang som ger
viktiga intäkter. Det är till exempel: GA-Cup, vårt eget Bilbingo på travet och diverse
matcharrangemang. Vi har även åtaganden gentemot samarbetspartners: GGN, städning av ICA Maxi’s parkering och vakter på Visbytravets travdagar.
För att klara detta behöver alla vi i föreningen hjälpas åt, såväl spelare, ledare, styrelse
och föräldrar. Vi försöker att kommunicera ut de olika åtaganden tidigt under året för att
man ska kunna planera och organisera. Ledarna tar upp det på föräldramöten och det
finns att läsa om på hemsidan, fcgute.se

Styrelsen 2016
Ordförande: Krister Fingal
Kassör: Thomas Nyberg
Medlem: Maria Westerlund
Sportchef: Dick Svennefelt tom årsmöte
Marknad: Jonas Dahlström
Har ni frågor och funderingar eller kanske vill vara med och utveckla föreningen är ni välkomna att kontakta Krister, han finns på mail: krister@caspeco.se och mobil: 070-5501099.

