Hei, og godt nytt år!
Dere som mottar denne e-post har barn som våren 2021 har plass på parti
aktuelt parti
og forhåpentligvis har dere allerede mottatt bekreftelse fra systemet. Her kommer litt informasjon
om vårsemesteret. Ønsker ikke barnet fortsette på trening hos oss må vi få beskjed på e-post
omgående.

OPPSTART
Første trening for semesteret er i uke 1, 4. – 7 januar. I vedlegg finner dere våre smittevernregler.
Ber om at dere leser og at barna stiller forberedt til trening. Som i høst kan det dessverre komme
endringer på kort varsel. Vi skal gjøre vårt beste for at barna skal føle seg trygge på trening.

FAKTURERING
Fakturaen for partiavgift skal komme på e-post etter at partiet har startet. Avsender er
noreply@nif.no. Mange opplever dessverre at e-postene derfra går i spam/søppelfilter og kan dere
legge til den avsenderen som en godkjent avsender i e-postleseren deres er det nok lurt. Dere skal
også finne fakturaene på IMS Medlem, se nedenfor, og kunne betale dem derfra hvis ønskelig.

KALENDER
Det er ikke trening i skolens vinter- eller påskeferie selv om AKS er åpent. Foreløpig er planen at
vårsemesteret avsluttes i uke 20.
Årsmøte vil avholdes onsdag 24. mars.

STYREVERV
Foreningen trenger et styre som har det overordnede ansvaret for foreningen. Styret har ca 4 møter
pr. semester (nå på Teams) og ellers kommunikasjon via e-post. Daglig drift og treneradministrasjon
håndteres av innleid regnskapsfører og ansatt trenerkoordinator. I tillegg skal foreningen ha et
kontrollutvalg (tidligere revisorer).
Valgkomiteen trenger kandidater som ønsker å stille til valg for perioden 2021-2022. Kan du tenke
deg å være med og påvirke hva som skjer i Siv gymnastikkforening og arbeide for å opprettholde
turnaktiviteten for barna vil valgkomiteen komme i kontakt med deg og ber om at du sender en epost til adm@sivgym.no.

IMS Medlem
Siv gymnastikkforening bruker IMS, Idrettens medlemssystem for medlemsadministrasjon. I IMS
Medlem melder dere på barnet til høstens partier, og dere kan finne fakturakopier, betale fakturaer
med bank- eller kredittkort og oppdatere kontaktinfo til foresatte. Vi ser at det er mange som ennå
ikke har vært logget inn og ber om at dere gjør dette for å kontrollere at kontaktopplysningene er
korrekte. Dere må da bruke IdrettensID til barnet. Problemer med brukernavn og passord håndteres
av Idrettens support, support@idrettsforbundet.no eller 21 02 90 00. Det kan da være lurt å
spesifisere at dere skal logge inn i IMS.

