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Del vii sikkert undre dere at vi kun

har en Iiten "heading" som markerer
navnel denne gang. Vi henviser iii al
del er ullysl konkurranse om den
besle headingen, se side 3. t.argang NR. 2 Lossalg: kr. 2,00

DISSE "SKAL SAMLE" OSSI

SA ha r vi endelig flUt et fast sekretariat !
Et organ som kan samle medlemmenes
fellesinteresser, evt. legge opp feUes pro
gram, serge for at de forskjellige aktivi
teter ikke ko lliderer alt for meget med
hverandre. (Dette siste har det nemlig
vrert en svak tendens t il, vi trenger bare
A minne om semtnaret pA Evje. Stein
treffet pa Fossheim og engasjementet
pA Hamarmartna'n .. . Disse tiltak er i
og for seg praktfulle, og det ville veere
enskeltg at sA mange som mulig av med 
lem mene kunne delta i alle. Men da er
det altsa nedvendtg med litt atarre spred
ning.)

NAvel - t ilbake til det koordinerende
organ: FellesrAdets sekretariat er det
hey ti deli ge og offisielle navn. Og med
Iemmene herav skulle veere velkjente av
aile. Formannen ble Steinar Guthu . San-.

defjord, mens Johnny Dalene ble valgt
som nestformann. Som sekretrer funge
rer 1) Lars Kristiansen, Sandefjord, og
2) E r ic Sommerville, Oslo.

Disse personene er det som skal veere
bindeleddet mellom FellesrAdet og de
evrrge orguner, kanskje det er riktig A
bruke uttrykket : Fellearadeta ansikt
utad.

Funksjonstiden er satt til to Ar fo r
hvert av medlemmene, bortsett fra det
ferate aret. da er nestformannen og vara
aekreteer kun va lgt for ett Ar. Dermed
kommer man alt etter ett Ars fun ks jons
tid inn d rute». De to Arene, og med
halvpa rten av staben som gjenveerende,
er tau utelukkende i den hensikt A be
va re kontinuitet en i sekretariatet . Sekre
tariatets adresse blir dermed Sandefjord!

Vi ser her vare vik tige, og meget al
vorlige menn avbildet like etter va lget !
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