Blidö 2021-02-16

Bästa medlemmar!
När vi skriver detta är det vinter med massor av snö och det kanske känns långt till sommaren. Inte
desto mindre arbetar vi alla i föreningen Helmis Vänner för att det ska kunna bli en bra Helmisommar 2021.
Vi är tacksamma för er alla som stöttar Helmi med sitt medlemskap och påminner om våra
seglingsrabatter och att det som medlem också finns möjligheten att följa med gratis på en segling
som i år går till Lidö.
Nu är det dags att erlägga medlemsavgiften för 2021. Förra året blev det inga seglingar och därmed
heller inga seglingsintäkter. Medlemsavgifterna är viktiga för oss så att vi kan hålla oss flytande men
alla våra medlemmar ger oss också en härlig känsla av gemenskap om och kring Helmi, vår skärgård
och det arv vi förvaltar.
Om ni betalar senast sista mars kan ni också utnyttja de rabatter vi erbjuder när programmet släpps i
april. Medlemsavgifterna för 2021 är oförändrade och som följer:
¥ Enskild medlem: 200 Kr
¥
¥

Familjemedlemskap: 300 kr
Du kan också bli ständig enskild medlem för 2000 kr och därmed slippa betalningen varje år!

Medlemsavgiften för 2021 ska du helst betala till föreningens
¥
¥

bankgiro 381-1585 alternativt till
Swish 123 616 07 41

Glöm inte att tydligt ange medlemsnamnet som avsändare (eller medlemsnummer om du vet det).

Seglingsprogrammet 2021
Kommer att publiceras på helmi.se i mitten av april och hållas uppdaterat under säsongen. Det har
blivit ett något bantat program, men det kommer att innehålla de flesta populära destinationerna. Vi
kommer givetvis följa alla fortsatta rekommendationer rörande smittspridningen och göra de
anpassningar som krävs. Bokningsansvariga för seglingar når du på bokning@helmi.se
Vi hoppas nu på en härlig Helmi-säsong med många solvarma minnen efter ett tråkigt pandemiår och
en härlig men snökall vinter.
Vi hoppas på ditt fortsatta medlemskap och att vi kan få hälsa dig välkommen ombord 2021.
Helmi behöver dig!

