
Nu kör vi igång! 
Funkibators aktiviteter startar enligt ordinarie schema nu på måndag den 9/1. 
 
Medlemsskap 
Förnya era barns medlemsskap och bli gärna även själva medlemmar. Man är medlem från årsmöte till årsmöte 
så den här registreringen gäller fram till mars 2018. Här är direktlänken: www.funkibator.se/bli-medlem.html.  
 
Deltagaravgift 
Flera gånger har vi fått uppmaningen från föräldrar att ta ut en deltagaravgift, men vi har bestämt att avvakta 
med det under våren 2017. Vi får se vad som händer till hörsten. Som alternativ tar vi så klart gärna emot 
ekonomiska gåvor eller andra resurser exempelvis tid, material, kunskap, ledarskap. 
 
Nya aktiviteter 
Funkibators aktivitetsöversikt hittar du här: www.funkibator.se/aktiviteter.html 
Websidans aktivitetsdel är uppdaterad, där gammalt är bortplockat och nytt uppdaterat. 
- Kurs i högtalarbygge (ny) 
- Kurs i Arduino (ny) 
- Aktivitetsgrupp för vuxna (ny) 
- Träna med ny teknik (ny) 
 
Minecraft 
På flera föräldrars önskemål så fasar vi ut att bjuda på läsk och godis i den omfattningen som tidigare varit. 
- Måndagsgruppen oförändrad, befintliga deltagare välkomna den 9/1 kl 17:30-19:00. 
- Tisdagsgruppen, vi behöver dela gruppen i två mindre grupper. Mer info kommer specifikt till de som deltar i 
den. 
- Onsdagsgruppen oförändrat, befintliga deltagare är välkomna den 11/1 kl 17:30-19:00.  
 
Programmering 
Torsdagar 17:30-19:00, start 12/1. Kommer bli mer inriktad på just programmering och även fler tekniska 
inslag/aktiviteter. 
 
Ungdomsgrupper 

- Ungdomsgrupp 1 onsdagar för yngre ungdomar avslutas och övergår istället i en ny ungdomsgrupp, breddad i 
vad man gör, åldrar och fler ledare. Bakom vad som ska hända står Alice, Emma, Elma, Sandra med flera.  
- Ungdomsgrupp 2 onsdagar med Linus som ledare fortsätter oförändrat. 
 
Föräldragrupp 
Nya datum bestämda på måndagar och onsdagar regelbundet. Ledare är Ylva och Martin. Se datumen 
här: www.funkibator.se/foraldragrupp.html. 
 
Föreningsbio 
Bio på lördagar 16:00-18:30. Bioprogram presenteras på Funkibators webbsida inom kort. 
 
Spelkvällar 
Fyra stycken arrangeras på helgdag nu under första halvåret. Kommer utannonseras inom kort. 
 
Pokéwalks 
Startar veckovis framåt april då det är något varmare :) 
 
 
Ledare söker vi och även personer som kan ställa upp och vara kursledare under ett eller flera tillfällen i 
spännande ämnen, högt och lågt, smalt och brett. 
 
Tack för ert medlemsskap! Tack för allt annat stöd som vi får från många, på andra sätt! 
 
Ha en trevlig helgledighet! 
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