God sommer
Landsmøtet 9. juni 2018
NBCC fikk på landsmøtet et nytt styre. Petter A. M. Nilsen har nå overtatt som
organisasjonens president etter at Bjørn R. Johansen valgte å avslutte etter sin lange periode
som øverste leder. NBCC-nytts redaksjon takker Bjørn og de styremedlemmene som gikk ut
av sentralstyret for den store innsatsen de har gjort for fellesskapet, og ønsker det nye styret
alt godt, og lykke til.
På Landsmøtet ble de vanlige landsmøtesakene behandlet, også sentralstyrets forslag til å
øke Landsstyret med fire medlemmer for å få en bedre balanse.
Dette medfører at det er fire regioner som kan velge et landsstyremedlem ekstra ved
høstens regionårsmøter. Grunnlaget for hvilke regioner dette blir var medlemstallet ved
inngangen til denne landsmøteperioden.
De regionene som kan velge et medlem ekstra er: Region 11, 8, 9 og 10 rangert etter
størrelse.
Under her er en oversikt over alle regioner etter størrelse.
Regionene etter størrelse
Region 11 Akershus / Østfold / Oslo
Region 8 Rogaland / Agder
Region 9 Te / Ve / Bu
Region 10 Hedmark / Oppland
Region 7 Hordaland & Sogn og Fjordane
Region 2 Troms
Region 6 Møre og Romsdal
Region 1 Finnmark
Region 4 Nordland Syd
Region 5 Trøndelag
Region 3 Lofoten og Vesterålen
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Landsstyremøte 10. juni 2018
Dagen etter Landsmøtet ble avholdt et ekstra landsstyremøte
Som et resultat av valgene på lørdagens landsmøte ble det nødvendig å avholde et ekstra
landsstyremøte for å foreta suppleringsvalg. Dette for at en av sentralstyrets medlemmer
var fra før valgt inn i sentralstyret av og blant Landsstyrets medlemmer.
Her ble Vigdis Tønnessen fra NBCC avdeling Bergen, og region 7 valgt inn i sentralstyret.
Sentralstyret består nå av følgende tillitsvalgte:
Valgt av Landsmøtet:
President
Petter A. M. Nilsen, avd. Alta
Visepresident
Stig Rune Marthinsen, avd Bardu og omegn
Sentralstyremedlem Elisabeth Adelsten Elvestad, avd. Steinkjer og omegn
Valgt av Landsstyret:
Sentralstyremedlem: Arne Nyborg, avd. Lofoten, og region 3
Sentralstyremedlem: Vigdis Tønnessen, avd Bergen, og region 7
Varamedlem:
Carl Eivind Mølstre, avd. Haugaland og Sunnhordland, og region 8
Stafettpinnen
overrekkes etter stor
innsats over mange år
fra Bjørn R. Johansen i
midten til den
nyvalgte President
Petter A. M. Nilsen til
høyre.
Nå kan Bjørn og hans
kone Inger nyte sitt
otium i sin nye
tilværelse.

Det kommer utfyllende artikkel fra
Landsmøtet i Bobil og Caravan Magasinet nr. 4

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

NCT 2018 i Kristinehamn
Mange har nok planer om å reise til Nordisk Camping Treff i Kristinehamn.

Det blir nok en flott opplevelse der man kan treffe igjen
venner man ikke har sett på en stund, og danne nye
vennskap.
Dette er en av de fine tingene med å reise på treff, og da
ekstra spesielt med NCT der man knytter vennskapsbånd
over landegrensene.

Alle ønskes en flott sommer uansett reisemål
Ta vare på hverandre, og kjør forsiktig
både til lands og til vanns.

NBCC-nytt for tillitsvalgte
NBCC-nytt er en kortfattet informasjonstrykksak for
tillitsvalgte.
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.
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