Caravan Messen på Lillestrøm er høstens
største enkeltaktivitet for NBCC sentralt
NBCC har fått ny plass ved denne caravan messen, nå rett innenfor inngangen til hall C.
Det jobbes for at standen skal være like innbydende som den har vært, og at det blir gode
arbeidsforhold for alle som skal jobbe der i fire hektiske dager.
Resultatene etter deltagelse på denne messen de siste årene har vært svært gode. NBCC fikk
utmerkelsen året beste stand for to år siden, og i fjor ble det satt ny rekord i antall nye
vervede medlemmer.
Håpet er å slå denne rekorden ved årets messe da vi har mange flotte medlemmer som
stiller opp denne helgen for bidra til å snakke med medlemmer, og øke antallet medlemmer i
NBCC. God medlemspleie er også å snakke med medlemmer og svare på spørsmål.

Rekordstort antall
vervede på fjorårets
messe.
En kjempeinnsats ble
utført av alle som
jobbet på standen.
Mange medlemmer
finner veien til NBCCs
messestand for en
kopp kaffe og en
hyggelig prat.

Årsmøter i regionene denne høsten
Årsmøtene i regionene skal denne høsten følge malen for den endrede
organisasjonsoppbyggingen som ble vedtatt på det ekstraordinære Landsmøte i 2016.

På disse årsmøtene fremover skal følgende verv fylles (se NBCCs vedtekter § 8):
1-ett-landsstyremedlem, velges for 2 år. Landsstyremedlemmet er også regionens leder.
1-ett-varamedlem for landsstyremedlemmet velges for 1-ett-år.
Leder og to medlemmer til valgkomite for regionen,
med minimum 1-ett-varamedlem.
Om regionen har egen økonomi skal det velges
to revisorer og to varamedlemmer til disse.
Regionens regnskapsår avsluttes hvert år 30.09.
Les nøye gjennom § 8, og kapitelet i håndbokdelen om regioner.
Her finnes de fleste svar, og om hva som skal sendes ut i forkant og etterkant av årsmøtet.
Vedtektene finner man på NBCCs hjemmeside, og Håndbok for tillitsvalgte finner man på
intranett.

UTDRAG FRA HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE
REGION ...................................... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
REGIONSTYRET (VEDTEKTENES § 8.3) .............................................................................FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL REGIONARBEID ............................................................FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
RETNINGSLINJER FOR REGIONAL BOBILKONTAKT I NBCC ....................................................FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
HUSKELISTE FOR REGIONÅRSMØTET ...............................................................................FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

Landsstyremøte og Landsmøte 2018
DET ER VIKTIG AT MOTTAGER AV NBCC-NYTT SENDER DENNE VIDERE TIL ALLE TILLITSVALGTE LOKALT!

Landsstyremøte og Landsmøte 2018
Forberedelser til Landsstyremøte og Landsmøte 2018 har allerede startet.
Arbeidet med alt som skal på plass for disse to møtene er startet, og her blir innsatsen økt
ytterligere utover høsten og vinteren.
Landsstyremøtet
Etter NBCCs vedtekter skal Landsstyret møtes minst 1 gang pr. år, og Landsstyrets ordinære
møte avholdes normalt i månedene mars eller april avhengig av påsken.
Landsmøtet
Landsmøtet skal etter NBCCs vedtekter avholdes hvert 2. år før 15. juni

Landsstyremøtet 2017

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

NBCC-nytt legges også på NBCCs hjemmeside.

NBCC-nytt EXTRA vil være et informasjonsorgan der det
vil bli gitt ekstra informasjon mellom de fastsatte NBCCnytt.
Utgiver: Norsk Bobil og Caravan Club
Box 104, 1921 Sørumsand
Utgivelsesplan 2017
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Materialfrist fra sentralstyret og sentrale komiteer
er senest en uke før utgivelse.
Her kan det være både tekst og bilde

Jørgen Snoen
Fagsjef/redaktør NBCC-nytt

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

