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HEI PÅ DEG I DEN DEILIGE VÅRSOLEN MEN KRAFTIGE VINDEN ...
Nok en fredag er over og vi sender våre hilsner til våre representanter på landsmøtet i Alta. Håper de får solgt bøttevis av plaketter . . .
Såpass smarte er de vel at de har rigget seg til med et bord i resepsjonen ?
FUNKSJONÆRMØTE PÅ TORSDAG . . .
Ting begynner å ta form. Funksjonærkomiteen har utarbeidet et godt system
for å fange opp og plassere nye funksjonærer.
Lars oversender Petter navneliste fra siste regionsmøte og vi må begynne å
planlegge kursing til nødvendige “stillinger”.
PRESSEN RØPET DELER AV LØYPA...
Telen får oversendt rapporter fra kommunestyret. Disse kan avisen fritt benytte.
Her står naturligvis behandlingen av søknaden om fylkesveien og dette valgte
avisen å synliggjøre. Ved en tilfeldighet traff lektor Tørdal journalisten i dag tidlig
og journaliten spurte om det gjorde noe at det hadde stått ? Lektor Tørdal svarte
at det gjorde det fordi ikke alle “oppsittere” var kontaktet. Vi ville ikke kontakte
disse før vi hadde godkjenning på bruk av veien. Vi ville gjerne snakke med oppsittere før de leser om det i pressen. Dette forstod journalisten... lektor Tørdal
forklarte at neste gang kunne han spørre først siden vi prioriterer denne lokalavisen
fremfor andre.
PLAKETTER I SALG ......?..???
Skolekontoret håper dere er flinke til å markedsføre våre plaketter ? Har noen i din
familie fått tilbudet ? De er vel opptatt av at du har en hobby du trives med og
at det er viktig at du er stolt av Rally Telemark.
OMFATTENDE BESØK FOR PETTER OG VIDAR PÅ NOTODDEN...
Petter og vidar vår på en omfattende “vårrunde” til Notodden denne uken. Masse
viktig kom på plass men en vi må nok drøye en uke med signering av sponsorsalgavtalen med Branding Box. Det gjennstår fortsatt noe justeringer.
KOMMUNEN SIER NEI...
Beklageligvis får vi ikke noe økonomisk støtte fra Notodden kommune ril RT (i år)
men signaler vi har mottatt i etterkant er positive til et tilskudd i 2012 (?)
SÅ SOM SÅ PÅ SKOLEN . . .
Lars og Erik gjestet Notodden Videregående Skole i dag med tanke på å få til et
positivt samarbeid med bygdas ungdom. Ca 70 tilhørere, men lektor Tørdag følte
selv at presentasjonen gikk litt så som så...Det positive var at svært mange tok
med seg skjemat som må fylles ut for å bli registret i forbindelse
med RT og for å komme inn i “rekkene” til NAF Notodden.
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