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Hei igjen alle sammen...
Ja, ja da er det fredag igjen...
Mange har spurt oss : Hva skjer nå ?
Det har på flere måter vært litt tankefulle måneder men vi ønsker å
formidle til deg hva “ståa” er pr. dato.
Komiteen har hatt flere møter og tatt mange telefoner. Mange brev er
sendt og mange hyggelige brev har vi også mottatt.
Fylke, kommune og aktivitetsfond lar oss beholde tilskuddene vi fikk.
Branding Box er med videre. Lag og foreninger på Notodden er
med videre og vil hjelpe oss. Vi er tildelt NM status i 2012 også.
Løpsdato blir 8. september. Så er det slik at den “indre” komiteen
ønsker å jobbe videre med vår lille “baby”, Rally Telemark men vi har
også sett at vi bør endre litt på arbeidsmetodene og måten informasjonen blir formidlet på. Foreløpig har vi ikke den endelige formen på
dette klart, men vi ønsker å tilpasse dette i så stor grad som mulig
etter hvert enkelt “hovedfunksjonærs” ønske.
Vi har jo også registrert utviklingen i NM rundene dette året og vi ser
oss vel nødt til å tenke litt annerledes i forhold til signaler dette sender.
Men vi ser også på disse signalen som en utfordring og ikke en begrensning. Vårt motto har jo hele tiden vært, og er fortsatt : NYTT ER NYTTIG...
Vi trenger hjelp for å komme videre. Vi håper vi i løpet av 1 måneds tid
kan få en totaltoversikt over hvem som fortsatt kunne tenke seg å
være med å skape norges grommeste rally i 2012.
Vi håper du fortsatt er en av disse. Selvfølgelig forsøker vi å få til et
informasjonsmøte før jul, og vi har et ønske om at du gir oss litt informasjon i forkant av dette møtet. Hva fugerte bra for deg, og hva
mener du vi bør gjøre annerleds for at dine arbeidsoppgaver blir løst
på best mulig måte. Vi vil også ønske deg en riktig god helg og nok
en gang takke deg for hjelpen du bidro med i Rally Telemark 2011.
Vennlig Hilsen Petter, John Erik, Vidar og Erik

