Årsmelding fra medlemsservice Norsk Laikaklubb 2013

Det har også i 2013 vært ett godt år med tanke på nye medlemmer, hele 17 stk nye har meldt seg inn
i klubben. Det har vært noe frafall, da noen har meldt seg ut, og andre har blitt slettet grunnet ikke
betalt kontingent selv etter flere purringer.
Vi sitter pr. 31.12.2013, med 117 stk registrerte medlemmer, hvor av 4 stk ble innmeldt på slutten av
året, og har dermed ikke betalt kontingent for 2013. Dette er 27 stk færre, enn samme tid i fjor, noe
som skyldes at flere av medlemmene som stod registrert i 2012 ikke betalte kontingenten, og er
dermed slettet.
Når det gjelder salg av klær og andre klubb effekter, har det heller ikke i 2013 vært det helt store
trykket, men en del ble solgt på Nordiske Jakt og Fiskedager på Elverum, og var med å bidra til en
stabil økonomi for klubben.
Vi har også i 2013 vært så heldige å bli sponset med penger av Mapei, og også andre sponsorer har
bidratt med diverse effekter, som har blitt brukt som påskjønnelser under diverse arrangementer.
Nytt av året, er at vi har blitt forespurt om det var mulig å kjøpe reklameplass i klubb bladet og på
hjemmesiden. Dette er selvsagt mulig, og har for 2013 vært med på å bedre inntekts siden til
klubben.
Vi valgte også år ikke å gjennomføre noe lotteri, men dette har ikke hatt noen innvirkning på
økonomien, da andre inntektskilder har utlignet dette.
Medlemsbladet ” Jakt Laika” kom i år med 4 utgaver. Her står vi nå overfor en utfordring, hva gjelder
videre utgivelser. Dette skyldes at vår redaktør ikke ser seg tid til å fortsette med dette arbeidet. Vi
håper dette løser seg, og at ”Jakt Laika” fortsatt har ”livets rett”.
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