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TOCNs viktigste mål for perioden 
1. Å igjen kunne gjennomføre et større antall treff over flere områder 

av landet (popup-treff, åpninger av SC og SuC, noen større treff 
m.m.) 

2. Videreføre arbeidet med å fremskaffe dyktige samarbeidspartnere 
over hele landet. Vi ønsker også å øke antall medlemstreff i 
samarbeid med våre partnere. 

3. Forbedre organisasjonens kapasitet ved ansettelse av en ny 
medarbeider 

4. Modernisere klubbens hjemmeside, sørge for god mobilversjon 
5. Gjennomføre flere DIY (Do It Yourself) treff, også med 

videooverføring og opptak 
6. Jobbe tettere sammen med samarbeidspartnere (treff, presentere 

hva de tilbyr, osv) 
7. Tilknytte oss nøkkelpersoner i flere regioner som kan bistå med å 

dra i gang lokale og spontane treff. 
8. Nytenkning rundt Ladefondet 
9. Ferdigstille oppdatert/redesignet versjon av MiniGuiden 

Gjennomføringsplan: Økt aktivitet 
● Gjennom et tett og godt forhold til Tesla Norge får vi informasjon om fremdrift for 

åpning av nye superladere. TOCN ser på disse åpningene som naturlig PopUp-treff for 
våre medlemmer. Det samme gjelder for åpninger av Teslas nye butikker og 
servicesentere. 

● Mobile Service varsler også klubben ved større “service stunt”, slik at vi kan 
informere våre medlemmer - og evt. kunne lage et lite PopUp-treff. 

● Det årlige vintertreffet på Golsfjellet blir stadig mer populært, og klubben vurderer å 
utvide aktiviteten til flere lignende treff, sommer som vinter. 

● Økt aktivitet bør også kunne resultere i en medlemsvekst. 
● Kunne ha en del online-treff, der vi tar opp aktuelle problemstillinger, eksempelvis 

supercharging. 
● Legge til rette for live-sending av enkelte treff som har bred medlemsinteresse. 
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Gjennomføringsplan: Samarbeidspartnere / 
medlemsfordeler 

● TOCN har i dag over 50 samarbeidspartnere som tilbyr våre medlemmer ekstra 
goder. Naturlig nok er mange av disse lokalisert rundt de større byene, men vi ønsker 
å jobbe målrettet for å finne flere aktører over større deler av landet. 

Gjennomføringsplan: Nyansettelse 
● Klubben ser et stort behov for å ansette en person til, for å kunne øke kapasiteten 

fremover. Det utarbeides en god stillingsbeskrivelse og en profilbeskrivelse, og 
utlysningen bør skje i 3. kvartal 2022. 

Gjennomføringsplan: tocn.no 
● www.tocn.no kan med fordel moderniseres. Det produseres svært mye godt innhold, 

og det er viktig at dette når ut til alle Tesla-interesserte. Det skal være lett å melde 
seg inn, se fordelene, finne aktiviteter og lese matnyttig informasjon om Tesla. 

● Da svært mange bruker hjemmesiden fra mobil, vil det også være viktig at sidene blir 
enda bedre tilpasset mobilbruk. 

● Listen over medlemsfordeler bør være lett tilgjengelig og oversiktlig. 

Gjennomføringsplan: DIY 
● Gjerne i samarbeid med partnere, ønsker TOCN å lage flere treff rundt dette teamet. 

Det kan gå på bytte av bremseskiver, vaske bilen, polering osv. I den grad det lar seg 
gjennomføre, er det ønskelig med videostreaming og evt. lagring av videoen til 
senere arkivering. 

● Kunnskap om egen bil er viktig, og vi ser også behovet for raske, praktiske 
opplæringer av både nye og eldre Tesla-eiere. 

Gjennomføringsplan: Fremheve våre partnere 
● Klubbens samarbeidspartnere må føle gjensidighet i samarbeidet, så det er viktig å 

engasjere dem også. Dette kan skje i ulike former, som treff, videoer eller andre 
presentasjoner.  
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Gjennomføringsplan: Større aktivitet i regionene 
● Som et ledd i økt aktivitet, ønsker vi å få et bredt kontaktnett av nøkkelpersoner 

rundt i ulike regioner. Disse kan gjennomføre lokale treff, i samarbeid med klubben 
der klubben kan fasilitere invitasjoner og eventuell kontakt med aktuelle 
samarbeidspartnere. 

● Klubben og dens medlemmer jobber sammen for å finne frem til selskaper over hele 
landet som leverer varer og tjenester som er relevante for eiere av Tesla. 

● På samme måte som var gjeldende i Bergen før pandemien, kan ulike regioner skape 
sitt eget miljø, og møtes for en Tesla-prat eller kjøretur. Evt. besøk hos en 
samarbeidspartner m.m. 

Gjennomføringsplan: Ladefondet 
● Så langt er midlene fra TOCNs ladefond blitt brukt på å gi bort Tesla-ladere til 

utvalgte steder, der det ellers er dårlig dekning. Det har også blitt kjøpt inn mange 
CHAdeMO-adaptere, som har blitt gjort tilgjengelig på mange lokasjoner. Etter hvert 
som utbyggingen av ulike aktørers ladenett har økt, må klubben tenke kreativt på 
den videre benyttelsen av dette fondet. 

● Klubben er i positiv dialog med både hoteller og baner om montering av et større 
antall TWC-er. 

Gjennomføringsplan: MiniGuiden 
MiniGuiden oppdateres fortløpende, men med nye bilmodeller og flere skjermuttrykk, 
kreves det en nøye gjennomtenkt reorganisering/omstrukturering av brukertipsene. 

Nye funksjoner er kommet på plass i bilene og noen tidligere problemer er løst. Dette gjelder 
imidlertid ikke for alle modeller, da de eldste bilene fortsatt benytter eldre software-utgaver. 
Derfor må MiniGuiden nå seksjoneres i enda større grad enn tidligere. 
Styret jobber kontinuerlig med dette arbeidet, og håper å få realisert en ny versjon som 
reflekterer dagens behov for den informasjonen man forventer å finne svar på i MiniGuiden. 


