God jul og godt nytt år
Julen nærmer seg, og med det slutten på enda et år.
NBCC har hatt sitt første driftsår etter den nye
organisasjonsmodellen vedtatt på Landsmøtet 2016.
Når status skal gjøres opp på Landsstyremøtet 21. april, og
på Landsmøtet 9. juni vil det vise seg om det må gjøres
flere justeringer.
For NBCC har det vært et særdeles bra år når man ser på
tilgangen på nye medlemmer.
NBCC sentralt vil fortsette kampen for positiv endring for
alle som finner gleden med camping. Her er det mye å
kjempe for.
Veien til en bedre campingopplevelse er hele tiden et mål.

Nye medlemstilbud
som alle medlemmer kan ta del i
Banner batterier. Her har NBCC inngått avtale med Entrack AS som
leverer batterier til vårt bruk som har vist å være best i test.
Her er det snakk om deres nettopriser.
Canadus. Her har vi en avtale med Kleven Trading AS som leverer
produktet Canadus HD-1224 som skal holde effekt og kapasitet
på våre batterier helt på topp over lang tid.
Verisure. NBCC kan også tilby alle medlemmer tilbud på
alarm systemer levert av Verisure.

Innlegg i Bobil og Caravan Magasinet
Redaksjonen i Bobil og Caravan
Magasinet har et sterkt ønske om at
medlemmer og tillitsvalgte sender inn litt
tekst og noen bilder.
Det kan være alt fra reiser, til lokale
arrangementer slik at dette kan komme
på trykk i Bobil og Caravan Magasinet.
Tekst og bilder vil bli positivt behandlet
slik at så mye som mulig kan brukes for å
fylle BoCM med enda mer godt lesestoff.
Det er en viktig ting å tenke på at det er
gitt tillatelse til bruk av nærbilder av
personer. Foreldre må ha gitt samtykke
til bruk av bilder av barna sine.

Navneskifte
Norsk Bobil og Caravan Club
avd. Haugesund og omegn ble
stiftet 10.09.1979.
Avdelingen har nå fått behandlet
en søknad om å endre
avdelingens navn.
Dette har blitt
organisasjonsmessig behandlet
og resultatet ble at avdelingen
for fremtiden skal ha navnet:
Norsk Bobil og Caravan Club,
avd. Haugaland og Sunnhordland

DET ER VIKTIG AT MOTTAGER AV NBCC-NYTT SENDER DENNE VIDERE TIL ALLE TILLITSVALGTE LOKALT!

Forbedret avtale med

Nyhet vil komme

Den fornyede avtalen skal være bedre på flere
områder. NBCCs medlemmer får et oppstartstilbud
på DAB+ adaptere. Pure Highway 200 til
medlemspris kr. 899,- ut februar 2018. Se bilde.

Regionale
medlemstilbud

I tillegg skal det komme månedlige medlemstilbud
som blir kunngjort på NBCCs hjemmeside.

Det jobbes for å få til regionale
medlemstilbud som medlemmer kan
benytte seg av under reise.

Avtalen er som tidligere med 15 % rabatt på alle
normalprisede varer som vi finner i kjedens
kataloger.
Mange BilXtrabutikker har
tilleggssortiment som
det vil lønne seg å vise
medlemskort når man
handler også slike
varer

Disse avtalene vil bli bekjentgjort i
medlemsfordelsbrosjyre, på NBCCs
hjemmeside, og øvrige plattformer.
NBCC sentralt vil fortsatt forsøke å finne
landsdekkende avtaler, og de regionale
avtalene blir et godt supplement som
kommer alle til glede.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------De sentrale komiteene er viktige bidragsytere til hele NBCC, og bør der det er
mulig få muligheten til å presentere seg og komme med sin informasjon.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

NBCC-nytt for tillitsvalgte
NBCC-nytt er en kortfattet informasjonstrykksak
for tillitsvalgte og øvrige medlemmer.
Sentralstyret og de sentrale komiteer er invitert til
å komme med informasjonsmateriale slik at alle
tillitsvalgte skal få så mye og god informasjon som
mulig.

NBCC-nytt legges også på NBCCs hjemmeside.
NBCC-nytt EXTRA vil være et informasjonsorgan
der det vil bli gitt ekstra informasjon mellom de
fastsatte NBCC-nytt.
Utgiver: Norsk Bobil og Caravan Club
Box 104, 1921 Sørumsand

NBCC-nytt sendes på e-post til mottakerne, og kan
fritt videresendes.

Jørgen Snoen

NBCCs sentralstyre og administrasjon
ønsker alle en fredfylt god jul og et
riktig godt nytt år.

Fagsjef/redaktør NBCC-nytt
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