er vår hovedsponsor

Til nye og gamle medlemmer i Svorkmo/NOI
Covid-pandemien preget alle i 2020. Dette gjelder også Svorkmo/NOI og alle som er aktive i laget, som utøver
eller i form av frivillig verv. All aktivitet ble stengt ned i mars 2020. Og selv om det gradvis ble åpnet for noe
aktivitet, er det utøvere som ikke har hatt lov til å drive organisert aktivitet siden mars-2020. Dette vil få følger
langt utover 2021. Det tar tid for et idrettslag å komme på bena igjen, både økonomisk og i forhold til
aktivitetsnivå. Spesielt har dette gått utover lagidrettene, innendørs aktivitet og aktivitet for de over 20 år.
Men, vi må se fremover, og satse på at vaksinene sørger for at samfunnet blir tilnærmet normalt mot slutten av
dette året.
I starten av 2021 har Svorkmo/NOI signert 3 sponsoravtaler, med Orkla Sparebank (hovedsponsor)/Aktiv
Eiendomsmegling, Orkland Energi og Coop Nordvest SA. Disse forpliktende avtalene sørger for et samarbeid i
flere år fremover, og for idrettslaget sin del vil dette sørge for at vi kan gi aktivitetstilbud også i årene fremover.
Avtalen med Orkla Sparebank/Aktiv Eiendomsmegling er den største avtalen i lagets historie.
Nå er det tid for betaling av medlemskontingent. Det er kun når medlemskontingent er betalt at man regnes som
fullverdig medlem av idrettslaget. Medlemstallet danner utgangspunktet for hvor mye midler laget får fra
kommune og forbund, så det er meget viktig for drift av idrettslaget at Svorkmo/NOI har flest mulig betalende
medlemmer. Medlemskapet sørger dessuten for at barn under 13 år som deltar i aktiviteter i regi av idrettslaget er
forsikret.
På årsmøtet blir et gavekort på 1000 kr trukket ut blant de som har betalt innen betalingsfristen 15. mars 2021.
Betal etter følgende satser til konto 4270.17.14428:

Enkeltmedlem:
kr. 200
Familiemedlemskap:
kr. 300
Familiemedlemskap for inntil 6 medlemmer, deretter 50 kr tillegg pr medlem (barn/ungdom inngår i
familiemedlemskap t.o.m. det året det fyller 20 år).
Veldig viktig at alle registrerer fødselsdato og en e-postadresse på betalingen, slik at vi får registrert alle
medlemmer i medlemsregisteret til Svorkmo/NOI.
Beste hilsen
Styret hovedlaget,
Svorkmo/N.O.I. (www.svorkmonoi.no )
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