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Leie av sal rna skje i meget god tid ,flere mndr f0r. I ar fikk vi 
dessuten salen bare 1 l/2 time f0r vi skulle apne. Det medf0rte 
store problemer i a legge ut varene tidsnok og a ga gjennom artikler 
som hadde mista prislapper, eller ikke var prisa , eller burde prises 
om for a fa enhetlige priser pa like artikler. Det b0r leies sal 
kvelden i forveien hvor tida brukes til a legge ut og prise. I ar var 
messa over to dager , 16 og 17.des. Den andre dagen var det lite vare
utvalg igjen og det var mye lopper. Det f0rte til at mange var skuffa 
nar de kom 2.dag. Neste gang b0r det derfor satses pa A holde det pA 
en dag. 

Det frengs en st0rre sal enn i ar , f.eks Folkets Hus. I Ar hadde 
vi Samfunnssalen ogden ble for liten. I ar kom det et kjemperush ved 
Apninga ,som fullstendig sprengte kapasiteten til salen. Det var _ogsA 
sa mye varer at det blei for fa bordA legge dem ut pa.'Det er ikke 
n0dvendig A legge ut alle artiklene pa en gang , men det rna vrere fyld
ig med varer innafor de enkelte kategorier. I ar delte vi inn i grupper 
typiske julegaver (som var den gruppa som hadde mest artikle~ og tok 
mest plass), glassartikler, barneartikler (leker,sko,klrer ,sport til 
barn) , klrer , kj0kkemartikler og bruksting , kunst, brukskunst,sport, 
elektriske artikler og instrumenter. 
Neste ar trengs det mer leker, det er en typisk julegave som det var 
for lite av i ar. Nedpakking pa forhand b0r skje i kasser innafor de 

I 

enkelte gruppene. Det letter utpakking og viser hvor mye plass de enk-
elte gruppene krever. En av de ansvarlige i ar mener at vi neste Ar 
b0r ha to messer- en sentralt og en mer lokalt , f.eks. i Groruddalen. 
I ar hadde vi en kaffedisk med endel smabord. Det viste seg a vrere en 
god ting som det var behov for. Det var ogsa underholdning. Neste ar 
b0r underholdninga utvides med auksjoner og noe opplysning om KK. 

ErQ~29~n9~-~-rg~l~mg~ 

I ar ble det lansert en artikkel i KK som la opp til assen artikler 
vi 0nska. Den var meget god og f0rte til at folk fikk den rette opp
fatninga av innrettinga pa messa. Neste ar b0r en sann artikkel felges 
opp flere ganger. I ar var det ogsa mot slutten bilder av artikler med 
prisanslag, det holdt messa 11 Varm 11 og ga endel opplysninger som vare 
aktivister kunne bruke overfor andre. Det siste ble det lagt for lite 
vekt pa i ar. Et grovt anslag viser at en 15-20% var folk utafor vare 
nrere symper. I ar var det for lite propaganda utafor KK. Det ble helt 

pA tampen lagd en A 4 plakat som kunne henges opp pa oppslagstavler 
o.l. Det var en god ide som mA styrkes neste ar. Annonser i avisene 
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var en 9od ide. 
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I Ar ble folk oppfordra om a prise varene sj0l. Det ble start sett 
gjennomf0rt, men veldig mange n0Ate med A prise f0r de kom og leverte. 
sv~rt fA unders0kte tilsvarende butikkpris pA de varene de leverte inn. 
Neste Ar b0r de som tar imot ha gjort en grovunders0kelse pA butikk
priser for endel typiske varer ( f.eks klippe ut annonser i avisene). 
Det rna v~re klart god tid i forveien ass~n prispolitikken skal v~re. 

Mest mulig b0r derfor ferdigpr~~e~ nA.r d~t tas imot. Prispolitikken 
rnA ogsA kj0res ut for A gj0re det l~ttere for folk A prise sj0l. I Ar 
gikk vi inn for at varene start sett skulle v~re halvparten av butikk
priser pA nye og nesten helt nye varer. I ar gjorde vi en feil nar det 
gjaldt brukskunst. Vi klarte ikke a skille den ut fra andre artikler 
konsekvent. Det f0rte til at enkelte varer ble vanvittig billige, Neste 
~- rna vi ha en sam er brukskunstekspert til a v~re med a prise og vi rna 
skrive pa varen at dette er brukskunst, med hvilke materiale sam er 
brukt, arbeidstida og evt kunstner. Prislapper pa t0y rnA festes med 
trAd ,bare A klistre pa en lapp holder ikke • den ramler av. 
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Foruten en hovedansvarlig rna det v~re :en ansv. for kassa og penga, 
en ansv. for kontroll v/utgang og ordne k0er o.l., en ansv. for ut
plukking til borda og den gjengen sam skal veilede ved de enkelte borda 
og en ansv. for mikrofonen (underholdning,konferansier, auksjon o.l) 
og en som tar seg av utsmykking. Deter naturlig at staben bestAr av 
hovedansv., den ahsv. for kassa og den ansv. for utplukkinga. 

Den ansv. for kassa rna s0rge for at penga blir t0mt fra kassene fort
l0pende, sa de ikke ligger apent- at de fortl0pende blir satt inn pA 
postgiro (hovedpostkontoret er apnet til 2000 pa l0rdag). De som sitter 
i kassa rna v~re pAlitelige folk. I ar hadde vi ikke noen kontroll med 
)-1a som kom inn i kassa. I ar kom det et enormt rush i det vi Apna og 
~~ter en halvtime var det over hundre meter k0 ,hvor folk sto i k0 i 
over en time. Dette tiltross for at vi laga to kasser sam var betjent 
med 2 stk hver ,dvs i praksis 4 kasser. Neste ar rna det opprettes 4 
kasser med 2 stk i hver de 2-3 f0rste timene. Det b0r v~re avl0sere, 
sann at de kan fa hvile litt hver time. Deter et start press ·a sitte 
kontinuerlig i to timer a trykke pa lommekalkulator. Det blir mange 
feilslag og kan bety et svinn i kassa. 

Den ansv. for utplukking rna skaffe seg en gjeng som legger ut kvelden 
f0r og priser ferdig og fordeler folk til de forskjellige borda under 
sj0lve messa. Det b0r v~re en funksjon~r fast ved hvert bard til A vei
lede og svare pA sp0rsmal .Dessuten rna det v~re noen i till egg sam kan 
legge ut nye varer og prise ting som kommer inn under messa. Det b0r 
v~re en egen disk for smykker og mindr~;dyre gjenstander sam er lette A 
putte i lomma.Varer derfra kan puttes i en-Targerik pose sam prises. 

I ar var brutto inntekt pa messa 131 000. Netto var ca 121 OOO.(F0rste 
dag innbrakte 110 000). Tidspunktet var 16-l?.des. Det var litt seint 
og det f0rte til at mange folk venta med A gA til Tromsmo og Panda til 
etter at de hadde v~rt pa messa. Disse solgte derfor veldig lite f0r 
messa og fikk rushet i den siste uka. Til neste Ar vil jeg foresla ca 
2 uker f0r jul .Det b0r ikke v~re for tidlig,da folk erfaringsmessig ikke 
far lagd ferdig ting hvis det er for tidlig- og julekj0pfeberen har ikke 
slatt ut i full blomst endQ. 

Skriv om julemessa i KK straks det er bestemt at dere skal ha messe! 
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