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Vi skriver 1.desember og det er kun 24 dager til Jul og året 2016 er snart
historie 
Årsmøte gikk av stabelen den 19.11, og vi fikk noen endringer i styret.
Frank R. Lian, Frank Kristiansen og Hans Petter Ulveseter valgte å gå ut av
styret, og vi takker dem alle for god innsats.
Velkommen til Kurt Thu, Eidis Fagerli og Dag Aske som nye tilskudd i styret.
Takk til Valgkomiteen for fantastisk innsats og hjertelig takk til dere
medlemmer som har fremmet forslag om styreverv.
Årsfesten er unnagjort. Stor takk til aktivitetsgruppen som nok en gang
laget en kjempefest i Bøndenes Hus i Sandnes, flott oppdekning og
kanongode Jule mat og ikke minst: Fantastisk stemning 
Nyhetsbrevet vil nå komme ut i sitt «gamle» format. Takk til Anne-Minne
som gjemmer på litt av hvert 
Som dere ser av aktivitetskalenderen så er det satt av dato for
medlemsmøter. De skal være på Hemsen, samme dag som vi har vanlig
samling. Dette for å holde på, og skape miljø og tilhørighet hos Dealer.
Første medlemsmøte blir tirsdag den 6.desember kl 17.30 – 18.30 og er
ment til å være et møte både for nye og gamle medlemmer.
Agenda/tema:
 Presentasjon av nytt styre.
 Presentasjon av aktivitetskalenderen.
 Eventuelt.
Har dere ønsker for tema på de andre medlemsmøtene, så mottar vi mer
enn gjerne forslag.
Nye Medlemmer.
Den letteste måten å bli kjent med hverandre på, er å være med på de
kjekke arrangementene våre, og selvsagt tirsdagsmøtene. Vi vil gjøre vårt
beste for at dere skal føle dere velkommen, og få mest mulig ut av deres
HOG medlemskap.

Giro for medlemskontingenten vil som vanlig bli sendt ut i januar med
forfall på 2 uker. De som betaler innen fristen, blir automatisk med i
trekning på et gavekort 
Viktig informasjon om medlemskap i HOG:
Et utgått medlemskap i HOG internasjonalt, avslutter automatisk
medlemskapet i et lokalt chapter. Dette gjelder også for assosiert
medlemskap.
Mer informasjon finner dere på websiden vår, under fanen: Bli medlem.
Trenger du ytterligere informasjon tar du kontakt med vår membership
officer Nina Melby membership@hogrogaland.no
Informasjon ny webside:
Vedr ny webside, så har undertegnede sendt mail/purring.
Tilbakemelding her er at der vil kommer mer informasjon på Directormøte
som pleier å være rundt månedsskifte mars / april.
Medlemmene vil bli oppdatert etter hvert.
Til slutt vil jeg ønske dere alle en fredfull julefeiring og takk for 2016 
Med vennlig hilsen
Maiken Helene Kvammen
Director
Chapter HOG Rogaland

