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AGENDA

• Overordnet målsetting for avdelingen
• Styrets fokusområder
• Planlagte aktiviteter for 2018



OVERORDNET MÅLSETTING FOR AVDELINGEN

• Videreutvikle avd. til en naturlig møteplass for Porsche entusiaster
• Skape en «LEVENDE GARASJE»
• Gjennomføre ukentlige klubbmøter gjennom hele året



OVERORDNET MÅLSETTING FOR AVDELINGEN
• Bidra aktivt fra avd. til de forskjellige komiteene i PCN



OVERORDNET MÅLSETTING FOR AVDELINGEN

• Aktivt delta på bilrelaterte arrangement og promotere klubben lokalt
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• Gjennomføre minimum 2 lokale hovedtreff i løpet av sommersesongen
• Bidra aktivt fra avd. til de forskjellige komiteene i PCN
• Aktivt delta på bilrelaterte arrangement og promotere klubben lokalt
• Gjennomføre minimum 2 felles kjøringer pr. mnd. i hovedsesongen
• Avvikle minimum 4 temakvelder i løpet av vinteren
• Aktivt arbeide for å skaffe samarbeidspartnere som gir medlemsfordeler
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Styrets fokusområder

• Arbeide aktivt for å etablere en god økonomisk base.
– Avtaler om oppstillingsplass er sendt ut for signering.
– Nøkkelmedlemskap fornyes.
– Skaffe støttemedlemmer.
– Inngå sponsoravtaler.
– Arbeide for å bli godkjent grasrotmottaker.
– Gjennomføre aktiviteter/arrangement som gir avd. overskudd.
– Medlemmers deltakelse som funksjonærer på PCN arrangement.
– Aktivt benytte tilbudet om støtteordninger fra PCN. 



Styrets fokusområder

• Systematisk arbeide for å skape en aktiv klubb.
– Etablere tilbud til medlemmene.

• Legge til rette for engasjement hos medlemmene.
– Etablere en «Huskomite»
– Etablere en «Arrangementskomite» 



Styrets fokusområder

• Legge til rette for god informasjonsflyt til medlemmene.
– Oppdatert terminlisten.
– Kunngjøringer på forum og FB.
– Fast månedlig informasjonsskriv.
– Kunngjøre referat fra avd. Styremøter på forum og avdelingssiden.
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Styrets fokusområder
• Aktivt arbeide for å gjennomføre store og små arrangement

– Oppmuntre medlemmer til å ta initiativ til felleskjøring ifm. PCN arr.

• Profilere PCN og avdeling Østfold på en god måte. 



Planlagte aktiviteter for 2018
• Ukentlig klubbkveld hver onsdag.

– Enkelte med spesifikke tema, dette kunngjøres i terminlisten.

• Promotere klubben på forskjellige arrangement.
– Klubbstands og parader.

• Dugnad(er) ifm. flytting månedsskifte mai/juni og høst.
• Ekstraordinært Årsmøte/GF, 20/6.
• Feiring, Innflyttingsfest 27/6.
• Hovedarrangement;

– 986/996 kjøring sammen med svenskene, 2/6.
– Cab/targa weekend,  20-22/7.
– GT/Turbotreff, 18-19/8.

• Julebord for avd. 21/11.
• Juletrefest, samarbeid mellom Vestfold og Østfold, 28/12.



SAMMEN SKAL VI BYGGE
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