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Reiseklubbens omsetning gikk i 2009 ned til kr 1 909 172, ca 20% i forhold til fjordåret! Dette
var det tatt høyde for i vårt interne budsjett, i form an større forsiktighet til bestillings volum og
med dertil mindre garanti innbetalinger til leverandører. Vi kan likevel ikke si oss fornøyd med
omsetnings svikten, selv om det har vært et finans krise år! Legger vi kr 30 000 i sponsing til
Hygga til i resultatet, som man jo bør gjøre, så er likevel resultatet faktisk bedre enn fjordåret rent
prosentmessig i forhold til omsetning.
Det sier vi oss i administrasjonen fornøyd med og håper og generalforsamlingen kan bifalle dette!
Vårt begrensede nisjemarked i bygdelagsbevegelsen er sterkt fallende.
Aktivitet og
medlemstilgang i dette markedet er utdøende, og det er derfor grunn til bekymring rundt
levedyktighet i bare dette markedet i fremtiden for reiseklubben. Her må eierskapet begynne å se
på nye løsninger om utvikling skal være økonomisk positiv! 2010 vil derfor bli et vanskelig
driftsår for reiseklubben i et stadig minkende nisje marked.
Reiseklubben har vært en ambassadør for FIO, og er med på å høyne og skape interesse rundt
laget også i 2009. Dette er lagets desidert største virksomhets område.
Reiseklubben har i 2009 bestått av Stig Solberg(Disp/medeier) Tove Lemika(Booking/kunde sjef)
Jon Lyder(Web og markedssjef) og Alvin Olsen(reiseleder) Anne S Helgesen (regnskap)
Disse er ikke valgt av noe organ i fio, men et håndplukket av undertegnede pga sin profesjon for
å sikre en profesjonell drift! Reiseklubbens drift er, og har alltid vært uegnet for valgbarhet!
Disse, samt undertegnede, har alle, til tross for voldsom arbeidsmengde fortsatt arbeidet frivillig
og gratis på lik linje med alle tillitsvalgte i laget også i 2009.
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