Sak til Årsmøtet
Angående klubbavisen
Den siste klubbavisen ble grusomt kostbar, etter at HAPRO har tatt over GRANITT GRAFISK.
Hos Granitt betalte vi 9.500 kroner for en 40-siders (38 kr. Pr. eksemplar. Da HAPRO
produserte den nå siste, kom den på nesten 16.000 kroner – for samme sidetall, samme antall
bilder og like mange (ferdigproduserte annonser). Det betyr 58 Kroner pr. avis.
Dessverre kan ikke Finn Olerud hjelpe oss lenger. Han ringte meg 30. oktober, og fortalte at helsa var
så dårlig – at han ikke klarte jobben med klubbavisen.
I og med at prisen på jobben hos HAPRO har steget med 50 prosent, står vi uten både folk til
layouten og trykkingen.
Heldigvis har vi Frode Taraldsen hos trykkeriet – som lærling. Han har vært i forhandlinger
med Paul Rief på trykkeriet, og kommet fram til en løsning – som vil gjøre det vesentlig
billigere, og i tillegg vil halvparten av sidene komme i farger.
Frode som er under opplæring, - men er ekspert på data, tar layouten som en skoleoppgave,
og gjør jobben for en symbolsk sum (1.000 kroner pr. utgivelse.
NESTE AVIS – før jul, må komme i sort/hvitt og i A5 format, men første avis på nyåret, vil
komme i A4 –format, og halvparten av sidene i farger.
PRISFORSLAG fra TRYKKERIET :
12 sider (A4)

kr. 21 pr. avis.

16 sider (A4)

kr. 28 pr. avis.

20 sider (A4)

kr.35 pr. avis. (tilsvarer en 40-siders i A5)

Halvparten av sidene i farger. I tillegg til trykkingen, kommer en symbolsk sum på 1000
kroner til Frode pr. utgivelse – for layouten.
Siste avisen (A5) på 40 sider – kom på 58 kr. Pr. avis.
Denne nye, - med samme stoffmengde – men med halvparten av sidene i farger, kommer på 39
kroner pr. eksemplar.
Frode har en god del nye ideer for avisen, både i utforming – og stoffet. Blant annet ser han for
seg mer stoff til våre yngste lesere. (Vi hadde det for mange år siden). Både kryssord,
gjettekonkurranser m.m. Kanskje med litt premiering.
Jeg kunne godt tenke meg at «komiteen» for klubbavisen, ble utvidet fra èn – til to. Har jobbet
med Frode i maratonkomiteen, og han har vært nyttig der.
Hilsen
Håkon Grymyr

