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Sak
BMW-treff 2011

Oppfølging/frist

Årsmøtet i BMW-klubben bestemte at LMK får neste års
BMW-treff. Treffet blir første uka i august (torsdag 4. –
søndag 7. august). Vi vil gjøre avtale med aktuell treffplass
med det samme. Kari tar kontakt 10.09.2010 med tanke på
å få til et eget møte hvor arrangementstekniske forhold
diskuteres. Dette møtet bør avholdes i neste uke.

Styret/Geir

Sak:
Møtested:
Møtedato:
Tilstede:

Årets treff i Steinkjer trakk ca. 270 deltakere. Vi mener at
potensialet er større.
En organisasjonsskomitè må nedsettes.
Organisasjonskomitèen bør bestå av
- leder
- organisasjonsansvarlig
- økonomiansvarlig
- markeds-/informasjonsansvarlig
- turansvarlig
Inntil videre bemanner vi organisasjonskomitèen slik:
- leder: Kari
- organisasjonsansvarlig: Nils
- økonomiansvarlig: Jon
- markeds-/informasjonsansvarlig: Geir
- turansvarlig: Øyvind
Endelig organisasjon/bemanning fastsettes etter eget
medlemsmøte om treffet.
I tillegg til organisasjonskomitèen er det behov for
- vaktsjef
- ansvarlig for innsjekk/registrering
- plassjef
Disse blir ledere av grupper med tilstrekkelig antall
medlemmer til å løse de aktuelle oppgavene.
Vi har fått tilsendt mye bra stoff fra årets arrangører. Vi vil
bruke dette som utgangspunkt for vårt treff og vår
informasjon.
Geir Enger tar kontakt med BMW Norge, som støtter de
årlige BMW-treffene. Han sørger for at vi får tilsendt BMWklubbens logo.
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Vi må legge ut informasjon om treffet på våre nettsider.
Vi må prøve å få til elektronisk påmelding på nettsidene, slik
at både klubben og treffplassen har best mulig kontroll i
forkant av treffet.
Når opplegget er klart, må vi sende ut informasjon til BMWklubbene i Norden, Tyskland og Nederland.
Når treffsted er avklart og avtale inngått, vil vi så raskt som
mulig kalle inn til et medlemsmøte om treffet. Medlemsmøtet
legges til treffstedet. Formålet med møtet blir først og fremst
å informere om treffet og bemanne aktuelle posisjoner og
komitèer.

