Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen åpnet

LANDSMØTET I NBCC 31.05.2014
Landsmøtet i Norsk Bobil og Caravan
Club, (ja, du leste riktig), på Gardermoen
lørdag 31. mai 2014 ble historisk på flere
måter. For første gang var en toppolitiker
invitert til å åpne et landsmøte. I tillegg
kom navnejustering.
Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen
hadde med seg en gladnyhet da han
varslet en reform for bobiler og
bompenger i tråd med det forslaget NBCC
hadde spilt inn til departementet tidligere
i år.
Solvik Olsen la stor vekt på arbeidet for
økt trafikksikkerhet. Han varslet bedre
veier fordi de gir økt trygghet både for
vanlige billister og for campingturister.
Statsråden berømmet NBCC for det
omfattende trafikksikkerhetsarbeidet som
drives i samarbeid med Statens Vegvesen.
Kontrollene av lys, bremser, dekk og
gassanlegg er viktige bidrag til økt
sikkerhet, sa Solvik Olsen, som så fram til
et nært og godt samarbeid med NBCC om
en enda bedre campingpolitikk fremover
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Solid flertall for navnejustering
Landsmøtet vedtok med solid flertall
forslaget til navnejustering. Det betyr at
fra og med Landsmøtet er det Norsk Bobil
og Caravan Club som gjelder.
- Navnejusteringen til Norsk Bobil og
Caravan Club viser at vi følger
samfunnsutviklingen. Bobilbruk er en

sterkt økende ferieform og utgjør,
sammen med campingvogner, det største
antall ferieovernattinger i Norge. Noe vi i
NBCC ønsker å markere,- sier Bjørn
Johansen, nyvalgt president i NBCC.
Medlemsbladet får navnet Bobil
Caravan magasinet fra utgave nr. 3

og

Landsmøtet ser mot fremtiden:
NBCC – største og viktigste interesseorganisasjon for campere
Landsmøtet vedtok forslag til nytt
handlingsprogram som sier at Norsk Bobil
og Caravan Club skal være viktigste og
største interessorganisasjon for campere
med bobil og campingvogn. Økt synlighet
og tydeliggjøring av prioriterte oppgaver
er virkemidler.
NBCC skal utarbeide en årlig aktivitets- og
kommunikasjonsplan overfor media og

medlemmer. I 2015 er det barnefamilier
som skal være hovedsak. I 2016 følger
bobileiere og fastliggende campingvogner.
I 2017 skal rasteplasser og city-camp
muligheter settes på dagsorden. Vrakpant
på campingvogner skal fokuseres i 2018.
NBCCs arbeid mot myndigheter lokalt og
sentralt skal styrkes, sammen med øvrige
aktiviteter, sier Landsmøtet i sitt vedtak.

Landsmøtet i NBCC 2014 gjorde en rekke fremtidsrettede vedtak.

NBCC – den sosiale pillaren
NBCC skal være en moderne og samtidig
uformell organisasjon med gode rutiner
for kommunikasjon overfor medlemmer
og andre interesserte. Gode digitale
hjelpemidler for sosial dialog er viktige
verktøy.
Alle medlemmer skal hja god kunnskap om
arbeidet NBCC driver både lokalt og
sentralt. Organisasjonen skal arrangere
medlemsmøter og treff, utgi medlemsnytt
og
oppdatere
hjemmesider.

Handlingsprogrammet nevner spesielt
betydningen av å utvikle og gjennomføre
programmer og tiltak rettet mot ungdom.
Eksempelvis
egne
barneog
undomsarrangementer.
Campere skal finne sine interesser
gjenspeilet i NBCC. Lokalavdelingene skal
oppfordres til å oppsøke utvalgte plasser,
arrangere treff og temakvelder, lage
turforslag og ellers være aktive i
medlemsoppfølgingen.

NBCC - kunnskapsformidler
Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC) skal gi
veiledning og formidle kunnskap om
temaer og saker som er viktige for
medlemmene. Gjennom veiledere for
«grønn camping» skal fokuset på miljø og
miljøspørsmål knyttet til camping og

friluftsliv styrkes. Til
organisasjonsvirksomheten hører å
arrangere temakvelder, gjennomføre
sikkerhetskurs, og en lang rekke andre
aktiviteter som skal bygge generell
kunnskap om camping og friluftsliv.

Medlemsfordeler
Medlemsfordeler er viktige for alle
interesseorganisasjoner. NBCC skal
kontinuerlig gjennomgå eksisterende

medlemsfordeler og utvikle nye, for å sikre
at medlemmene får det beste som er
mulig å oppnå.

Valg: Bjørn Johansen, avd. Sunnmøre
gjenvalgt som president
Valgene på landsmøtet i 2014 til sentrale
verv bar preg av ro og samling.
Bjørn Johansen fra avd. Sunnmøre ble
gjenvalgt som president med
akklamasjon.
Petter A.M. Nilsen fra avd. Alta ble
gjenvalgt som visepresident ved
akklamasjon.
Sølvi Frydenlund fra Avd. Vestfold Søndre
ble det nye sentralstyremedlemmet.
Bjørn Terje Holen, avd. Østerdal, ble
leder av Vedtektskomiteen. Med seg får
han Stine Fjell, Vestfold, og Bjørn
Ødegård, Gjøvik og omegn.
Jørund Eidsaunet fra Steinkjer ble
leder av Valgkomiteen, og fikk med seg
Heidi Vedal Strand fra Andøy, og Vigdis
Tønnesen fra Bergen.

En glad Bjørn Johansen ble gjenvalg som
president i Norsk Bobil og Caravan Club

Sentralstyret i NBCC får flere kvinner

Kvinneandelen øker i det nye Sentralstyret. Fra venstre:
Stig Marthinsen, Bardu, Bjørn Johansen, president, Petter A.M. Nilsen, visepresident,
(med ny logo) og nyvalgte styremedlemmer Sølvi Frydenlund og Elin-Marie Berg.
Trond Nauf ble valgt som varamedlem, men var ikke tilstede da bildet ble tatt.

-----------------------------Endret kontrollmåned
Måneden for Periodisk Kjøretøy Kontroll,
bedre kjent som EU-kontroll, bestemmes
ut fra siste siffer i registreringsnummer.
Bobiler er for mange kjøretøy til
sommerbruk.
De som har kontrollmåned i
vinterhalvåret, kan kontakte Statens
Vegvesen der bobilen er registrert for å be
om å få varig endring av kontrollmåned
slik at de kan møte opp med bobil med
sommerdekk.
(Tips fra Teknisk i NBCC)

NBCC NYTT for
tillitsvalgte
NBCC nytt er en kortfattet
informasjonstrykksak for tillitsvalgte og
andre. Den sendes på e-post til
mottakerne, og kan fritt videresendes.
NBCC-NYTT legges også på NBCCs
hjemmeside.
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