Fra:
Emne:
Dato:
Til:

Tomm Skotner moh_kohn@operamail.com
Re: Status?
13. juni 2017 kl. 14.50
Vibeke Thiblin vibeke.thiblin@sageneif.no

Hei, Vibeke,
Ja, takk, alt vel. Jeg så ikke mailen din før nå for jeg har vært borte i helgen, turnering.
Korte svar på spørsmålene dine:
1. Jeg har brukt 48 timer så langt. Jeg har vært igjennom hele listen bortsett fra fotball, junior (som
jeg sendte ut første kontakt til 08. juni) og generell medlemsavgift for de som ikke er oppført i
andre lister. Planen er å bli være ferdig neste fredag.
2. Det funker i den forstand at jeg får ryddet opp i KlubbAdmin-databasen for Sagene IF. Men det
er nokså få utestående avgifter som er reelle. De fleste er fakturaer som ikke er betalt fordi det
presumptive medlemmet ikke har deltatt overhodet eller har sluttet uten at dette har blitt registrert.
Så lønnsomt kan jeg nok ikke si at det er. Av de 65-70 jeg har vært i kontakt med, er det ved siste
telling 9 stik. som har betalt. Jeg anslår at det er under kr. 10.000,- som har kommet inn. Nå er det
riktignok en håndfull som har lovet å betale senere. Men likevel, jeg er langt ifra sikker på om det
betaler seg rent økonomisk. På den annen side, oversikten blir neppe bedre med tiden hvis ikke
noen tar tak i det med jevne mellomrom.
3. Det er ikke mange jeg ikke får kontakt med. Og så og si alle svarer på en direkte henvendelse.
Det er noen som unnskylder seg med at de ikke har tid og lover å ringe tilbake o. l. og som jeg blir
nødt til å prøve meg på igjen. Men i hovedsak er det ikke problematisk å få folk i tale.
Omtrent halvparten av bryterne hadde jo oppført feil kontaktinfo. Men etter å ha snakket med Tor
Cato Hverven, som igjen snakket med Hakim Salim, så ble det klart at dette var folk som ikke
lenger var medlemmer, uansett. I tillegg er det 4 stk. på fotballen som også har feil info, og som
jeg ikke har klart å oppdrive på annet vis.
4. Samarbeidet med medlemsansvarlige har vært upåklagelig. Jeg har alltid fått svar på
henvendelser. Så det går utmerket.
5. Det er ikke vanskelig å finne folk. Det er ikke vanskelig å få kontakt med dem. Det vanskeligste
er de som prøver å slippe unna å snakke med meg eller utsette den på ubestemt tid. Men dette er
et lite mindretall. Og de kan være vriene enkeltvis, men omfanget av det er jo lite. Jeg lar dem
bero til senere; det forekommer meg ikke hensiktsmessig at jeg skal fokusere all tid på de 5 som
ikke vil snakke med meg når jeg har en liste på 50 som kanskje vil.
Ellers er det databasen som ikke er oppdatert og ikke alltid helt klar. Det er ikke vanskelig, men en
vedvarende sak at jeg må bla og styre litt for å sjekke fakta. Grensesnittet er rett og slett ikke
optimalt for å finne den informasjonen jeg gjerne skulle hatt. Men det er egentlig ikke vanskelig på
noen måte, det bare kompliserer rutinene litt. I så måte er det ikke særlig vrient, men det er
altomgripende. ;-)
-- Tomm Skotner
!!moh_kohn@operamail.com
!!tlf!!+47!90061335
On!Sat,!Jun!10,!2017,!at!15:08,!Vibeke!Thiblin!wrote:
Hei Tomm,
Alt!vel?!

Vi!skal!ha!styremøte!i!Sagene!IF!20.!juni.!
Da!tenkte!jeg!å!ta!med!en!listen!statusoppdatering!fra!diU!arbeid.!
Kun!en!orienteringssak,!så!ikke!store!greiene.!
Har!du!en!kjapp!Xlbakemelding!på:!
Hvordan!ligger!du!an!iY!Xmer!du!har!brukt!på!jobben!og!arbeidet!som!gjenstår?!
Har!arbeidet!resultert!i!mange!avklaringer/!oppryddinger/!betalinger?!(Funker!det?)
Er!det!mange!du!ikke!kommer!i!kontakt!med/!ikke!får!respons!fra?!
Får!du!de!svar/!Xlbakemeldinger!du!trenger!for!å!få!gjort!det!du!skal!fra!medlemsansvarlige!i
avdelingene?
Hva!er!hovedu^ordringene?!!
Du!må!gjerne!ringe!meg!om!deUe!hvis!du!ikke!har!Xd!Xl!å!skrive!epost.!
Med!vennlig!hilsen
Vibeke!Thiblin
Daglig!leder!Sagene!IF
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