Nodeland 06.02.2017

Hei alle KAK medlemmer
Vi går inn i et nytt motorsportsår med mange aktiviteter både på bane og landevei, nytt av året
er at det også jobbes med at det skal arrangeres Drifting i KAK regi J.
Som de fleste sikkert har fått med seg har NAF meldt seg ut av NBF og dette har ført til at
mange tidligere NAF medlemmer har måtte finne seg en ny klubb for å kunne løse lisens eller
arrangere løp, det er i denne forbindelsen at styret i KAK ble kontaktet av tidligere NAF
Drifting som var på jakt etter en ny klubb for å drive med sin sport.
Et samlet KAK styre er positive til å ta dette inn som en ny gren hos oss og det er satt ned en
arbeidsgruppe som jobber med å fremme en sak om dette for årets generalforsamling, om GF
samtykker vil KAK også være arrangør av Driftingløp innen året er omme.
Ellers vil der som vanlig arrangeres flere kurs, løp og treninger både på banen og på landevei.
«Som Vanlig» er Rally Sørland også i år blitt tildelt NM status.
Følg med på vår Facebookside og www.kak.no for info om arrangementer og datoer.
KAK fylleri år 85 år og dette vil bli markert bl.a. på årsfesten til høsten.
Innkalling til Generalforsamling.
Torsdag 30 mars kl. 19.00 avholdes det generalforsamling på Ernst Hotell i Kristiansand.
Saker som skal behandles av generalforsamlingen må være styret i hende innen torsdag 16
mars 2017.
Vanlige årsmøte saker samt forslag til endring av statutter ifm. Overnevnte sak om Drifting.
Regnskap kan om ønskelig etter hvert fås tilsendt ved henvendelse til kasserer@kak.no
Det kreves betalt medlemskap for 2017 for å kunne delta på generalforsamlingen. Kun KAK
medlemmer har tale og stemmerett. Medlemsbevis må kunne fremlegges på forlangende, jmf.
Statutter
Eventuelle saker som skal fremmes for generalforsamlingen sendes enten til KAK. Postboks
1703 4698 Kristiansand, eller til post@kak.no
Dette brevet er sendt på e-post til alle vi har registrert adresse til, om du har fått det via vanlig
post vil vi gjerne ha din e-post adresse slik at vi kan kutte portoutgifter når vi har mulighet for
det. Info om din e-postadresse kan sendes til sekreter@kak.no
For Styret
Torbjørn Eidså
Sekretær.

