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HEI PÅ DEG I DEN DEILIGE VÅRSOLEN...

Ja, så er den her da. Fredagen vi endelig har ventet på. En forholdsvis stille uke
på møtefronten men det skjer jo likevel mye rart rundt i kroker og kriker.

FUNKSJONÆRER PÅ PLASS . . . 

Først må vi takke Hans Christian, Kjell og Aasmund som nå har fått på plass
mannskap på TK inn og TK ut på våre prøver. Knallbra jobba gutter.
Fortsatt er det mange ubemannede plasser men med alle forberedelser
som er gjort til kommende møter detter vel resten snart på plass. Vi regner
med å få en endelig oversikt fra Lars etter siste regionalmøte i Telemark i løpet
av neste uke. Eller noe sånt...
Annonsen hvor vi søker verter og vertinner rykkes vel også inn i løpet av kommende
to uker. Dette blir også spennende. Anne Lise er også i gang med “verving”
rundt dette spennende prosjektet.

WEB SIDEN ER OPP OG GÅR...

Ja, så er den på plass da. Vidars lille baby. WEB siden er oppe og går. Riktignok
ikke helt komplett men her fyller vi på etterhvert. Vår WEB ansvarlige Frank er
selv godt fornøyd, og som han skriver på siden så gleder både han og kona seg
til den 3. september. 
 
PLAKETTER I SALG ......?..???

Skolekontoret håper dere er flinke til å markedsføre våre plaketter ? Har den rike
naboen som vant i lotto fått en brosjyre ?

MATERIELLET TIL BILENS DAG 7. MAI ER FERDIG....

Da er informasjonsmateriellet i form av store plakater ferdig produsert og vi venter
bare på dagspass som skal selges. Petter, Vidar og Lars skal gjeste bilbransjen
på Notodden til tirsdag så små justeringer kan komme etter dette møtet.
Vi avventer i spenning. Det gjør bilbransjen også...

NOK EN HELSIDE...

Nok en gang var vi heldige med presseomtale i forbindelse med pressemeldingen
vi leverte. Helside med Knoll og Tott og vår alles Anne Lise. Kjempegøy for Anne Lise
og det er mange som spør henne om hva tallet på
bildøren er og vi har startet produksjon av materiell hun kan
dele ut. Vi verver sikkert noen her også...


