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Må vi legge ned
klubben?
Litt drastisk overskrift kanskje, men det kan bli en reali-

Medlemsmøter
Det er satt opp følgende møter utover høsten:
●
Onsdag 13. Oktober
●
Onsdag 10. November
●
Onsdag 8. Desember

tet!
Saken er så enkel at valg komiteen ikke har en eneste
kandidat til viktige styreverv som blir ledige etter årsmøtet i
februar. Helt konkret så kommer leder, nestleder, kasserer
og sekretær til å trekke seg ved årsmøtet. I tillegg trenger vi
også en ny valgkomité.
Det betyr i praksis at klubben ikke vil ha et fungerende
styre. Skulle denne situasjonen forbli som i dag vil det sittende styret ikke ha noe annet valg enn å ha nedleggelse
avklubben som siste styresak.
Det er faktisk slik at klubben ikke kan eksistere uten at
noen tar et minimum av ansvar som styre. Det uansett hvilken organisasjons tilknytning vi måtte ha i fremtiden.
Slik styret er satt sammen nå så er de fleste av oss blant
de som er relativt lite aktive på stripa. I tillegg har alle i
styret andre verv eller familie å ta hensyn til i fritiden. Resultatet er at av de få timer vi har til hobbyen går en for stor
andel med til å tilrettelegge for de mest aktive i klubben.
Selv om styrejobben begrenser seg til noen titalls timer i
året så blir det en stor prosent del for oss som kun har et par
tre dager i måneden til hobbyen totalt.
De mest aktive medlemmene oppfordres derfor til å ta
ansvar for styre og stell i klubben.
Ta kontakt med Terje Fagermoen, 909 85 759 eller
Jørn Vevle, 957 15 154

Møtene starter kl 19:00 på Meierigården kro i Lørenfallet.
På møtet i November vil vi prøve å få til en auksjon i
beste ”Phoenix” stil.

Forslag til sikkerhetsregler fra NLF
Det ble 8/7 sendt ut et høringsnotat til alle medlemmer i Phoenix rc club. Svar fristen er 30.11.2010. Svarene
til NLF skal sendes gjennom klubbene
Styret inviterer derfor alle medlemmer til å diskuterer
saken på førstkommende medlemsmøte onsdag
13.10.2010. det vil gi styret tid til å formulere et svar til
NLF.
Det er fra flere klubber oppfordret til å avvise forslaget i sin helhet, samt å be NLF å begynne hele jobben på
nytt.
Styret er av den oppfatning at det er en feilaktig og
lite konstruktiv måte å gå frem på. Selv om man mener at
forslaget som er fremlagt er ubrukelig, mener styret at det
er viktig med konkret tilbakemelding slik at NLF får klar
beskjed om hva vi liker og ikke.
Styret oppfordre derfor medlemmene til å delta i diskusjonen på møtet på onsdag, slik at Phoenix rc club kan
gi en skikkelig tilbakemelding.

