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Hej, medlem! 
Syftet med breven är att du ska känna dig informerad och delaktig i klubbens löpande 
verksamhet och utvecklingsarbete.   

Vi vill också väldigt gärna att du hör av dig till oss om du har något som du vill lyfta i detta 
brev eller har frågor, idéer och funderingar.  
-Det är tillsammans vi skapar vårt DSK!

Du kan även finna våra mötesprotokoll på hemsidan.

Hänt sen sist: 
• Vår utbildningsdag på SDG, den 27 november, blev väldigt bra och gav både 

kunskap och inspiration att fortsätta bygga den bästa verksamheten!
Nästa kurstillfälle kommer hösten 2202!

• Vi har fått en ny sponsor i Länsförsäkringar fastighetsbyrå. 
De vill bidra till den verksamhet vi bedriver och utvecklar för barn och 
ungdomar i DSK.

• Kommunen tar över driften och förvaltningen av IP! Efter många år då DSK 
själva har fått stå för merparten av detta så har äntligen kommunen tagit över 
ansvaret. Det tackar vi för! Och vi tackar för alla som slitit på IP för att hålla 
det helt och rent! Och tack Stefan för ditt viktiga bidrag!

• DKFC, Dalarö kultur och föreningscentrum, kommer att hyra mellanplanet i 
Tullhuset. Det betyder att föreningar och privatpersoner fortsatt kommer att 
kunna nyttja huset.
Sportklubben är medlemmar i DKFC och vi kommer därigenom delta i arbetet.

• Vi har under hösten kunna välkomna flera nya ledare inom gymnastiken!
Jättekul och viktigt att ni är med!
Varmt välkomna ska ni vara Jonathan Sääf, Helena Falkhammar, Jenny 
Johansen till barn- och ungdomsgymnastiken.

• På handbollsidan har vi börjat samarbeta med Haninge Handbollsklubb för att 
försöka få så mycket handboll som möjligt för de som idag spelar.
Det ska bli spännande att se var detta samarbete kan leda.

• Vi har haft årets första Ungsam-möte och det är inplanerat två till denna 
termin.
Vi talade om att läget just nu var lugnt men att det nu kommer en vår som 
brukar vara en period där vi kan behöva stötta våra unga lite extra mycket.

• Vi har påbörjat vårt nittionde verksamhetsår!
Tack till er alla som deltog vid mötet!
Vi årsmötet deltog också vår hedersordförande Bengt Sevelius som vi 
gratulerade då han i år fyller 90 år.

• Vi tackade av Leffe som avslutade sitt styrelsearbete och tackade Stefan för 
hans arbete vid IP.



Informationsbrev nr 1 2022 

• Felix erhöll ett stipendium ur Ursula Wackenhuth minnesfond för hans 
engagemang i tjejernas handbollslag.

• Sist men inte minst välkomnar vi Tashmina Berdini till styrelsen! Läs mer om 

henne på hemsidan.

Vad är på gång?
• Den 22 maj så kommer vi fira in vår och sommar och 90 år med en 

Sportklubbs-dag på IP! Tillsammans visar vi lite av vad som finns i 
verksamheten idag och vi kan prata om vad man önskar för verksamhet 
framåt. Mer info kommer inom kort! 
-Ta gärna med en kamrat! Varmt välkomna!

• Under sommaren kommer det arrangeras utflykter till Dalarö för de familjer 
som har kommit till Haninge från Ukraina. Utflykterna syftar till att de ska få en 
stund med trevlig samvaro och roliga aktiviteter för barnen. Initiativet är 
Tashminas och vi har bildat en liten grupp som jobbar med detta och genom 
den gruppen deltar DSK. Vill ni vara med och bidra så hör av er till oss så 
berättar vi mer.
Arbetet är samordnat med resterande funktioner/organisationer i kommunen.

• Dalarö Triathlon Light går av stapeln den lördagen den 20 augusti 2022.

Vi önskar er en fin och solig vår! 
Hälsningar från styrelsen  
genom Stina  


