er vår hovedsponsor

Til nye og gamle medlemmer i Svorkmo/NOI
Pandemien preget mange av våre aktive utøvere også i 2021. Selv om vi ikke hadde nedstengning av aktivitet i
2021, så var det begrenset med aktivitet for flere. For eksempel var det antallbegrensning for inneaktivitet, og
cuper ble avlyst. Vi håper alle at det blir mange år til en ny pandemi av samme omfang.
Før påske 2021 dukket det opp en lys idè på Asbølljåren, som skulle vise seg å sikre drifta i Svorkmo/NOI i flere
år fremover. En prosjektgruppe ble raskt nedsatt, og et brettspill etter monopolkonseptet ble utformet på kort tid.
Lokalt næringsliv ble kontaktet, og rutene gikk unna som varmt hvetebrød. En stor takk til alle de som gikk inn i
en avtale med oss om Orklandspillet. Svorkmo/NOI gikk også ut til alle andre lag/foreninger/klubber i
kommunen med tilbud om å selge spillet med overskudd. Kommunen støttet også prosjektet økonomisk.
Mer info om Orklandspillet finner dere på www.svorkmonoi.no. Der finner dere også info om hvordan dere kan
få kjøpt spillet.
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 som deltar i aktiviteter i regi av idrettslaget er forsikret til
den dato de fyller 13 år.
På årsmøtet blir et gavekort på 1000 kr trukket ut blant de som har betalt innen betalingsfristen 25. mars 2022.
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 det lovpålagte medlemsregisteret til Svorkmo/NOI.
Sportslig hilsen
Styret Svorkmo/NOI
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