Nyhetsbrev fra Kongsberg Idrettsforening
Her kommer årets første nyhetsbrev i fra KIF. Det skal i løpet av året bli sendt ut totalt fire
nyhetsbrev. Formålet er å belyse og informere om det flotte arbeidet som gjøres i og rundt
klubben.
Medlemsfordeler:

Alle medlemmene av KIF får gode priser og rabatter hos flere butikker og
bedrifter i regionen. Husk å benytt deg av tilbudene neste gang du
handler. De som har betalt medlemskapet for 2021 kan vise fram dette via
Spondappen. Du kan også benytte deg av kortet «medlemsfordeler» som
ble delt ut i fjor. Se alle tilbudene her:
https://kongsbergidrettsforening.no/om-kif/medlemsfordeler/

Årshjul:
På vår hjemmeside finner du årshjulet til klubben som
viser deg oversikt over ulike arrangementer, aktiviteter,
søknadsmuligheter, styremøter, forumer mm.
Denne blir kontinuerlig oppdatert med informasjon.

Vinteraktivitetsuke:
Det ble gjennomført aktivitetsuke for barn fra 4 – 7.
trinn i vinterferien av klubben. Gruppene i KIF stilte
med kvalifiserte trenere til de ulike idrettene.
Deltakerne var innom fotball, skøyter, ishockey og
fridrett i løpet av de fire dagene i aktivitetsuka. KIF
kommer til å arrangere årlige høst og vinteraktivitets
uker for denne aldersgruppen. Neste mulighet er i
høstferien (uke 40).

Medlemsregister:
KIF har for 2021 byttet til Spond som nytt felles medlems og kommunikasjonsverktøy. Ved å laste ned appen kan dere
kommunisere og ha god over sikt på hvem som deltar på
møter, treninger, stevner og kamper. Se mer info her og last
ned appen: https://spond.com/welcome

Medlemskontingent: Ble for 2021 ble sendt ut i mars måned. Alle som må betale
medlemskontingenten iht. Norges Idrettsforbund er de aktive, medlemmer av styrene,
komiteer og utvalg som bidrar inn i klubben. Det er foreløpig frivillig for lagledere og trenere å
være medlem, men vi oppfordrer til dette med tanke på bla. forsikringer og medlemsfordelene.
Enkeltmedlemskap koster kr 200,- og familierabatt inntil fem personer koster kr 500,-.
Du kan leser mer om forsikringsordningene her:
https://kongsbergidrettsforening.no/klubbforsikring-for-medlemmer-i-kif/

Årsmøtet:
Dette ble gjennomført digitalt for første og siste (?) gang onsdag 24. mars via Google Meet.
Det var 25 medlemmer som møtte opp til gjennomføringen av klubbens årsmøte. Det ble
gjennomført valg og klubbens nye hovedstyre og organisasjonsplan ser sånn ut:

