God jul og
godt nytt år
Nytt medlemstilbud
NBCC har fått en helt fersk rabattavtale med Riks TV.
Våre medlemmer får 20% på Rikspakken og Favoritter.
Dette gjelder også for eksisterende Riks
TV kunder.
Det vil i tillegg komme et eksklusivt
tidsbegrenset tilbud til medlemmene fra
Riks TV.
Ytterligere informasjon om avtalen
kommer i Bobil og Caravan Magasinet
nr. 1 og på våre hjemmesider over nyttår.

Julehilsen til alle medlemmer
Nå regner jeg med at de fleste har satt sine
ekvipasjer i bero - i hvert fall inntil julefeiringa er
tilbakelagt.
Personlig synes jeg desember er ei fin tid. Ikke bare
fordi det er flotte farger på himmelen, men mest
fordi jeg vet at jula står for døren.
Med den - fine anledninger til å ta seg igjen etter
en lang høst, kanskje litt god julemat og ikke minst
ha tid til både ettertanke og fremtidsutsikter mot
stadig lysere dager - dager i 2019 med
forhåpentligvis mange fine turer med vogn eller bil.
Vi i administrasjonen og sentralstyret, skal gjøre
vårt ytterste for at det nye året skal bli så greit som
mulig å utøve vår store hobby - det å være campist
på hjul.
Godbiten dette året, vil utvilsomt bli NCT i
Lillehammer. Vi gleder oss til å se så mange som
mulig der!
Hilsen Petter A. M. Nilsen
President

Landsstyremøtet 2019
Forberedelsene til Landsstyremøtet 2019 er i full gang med valg av møtested, osv, osv.
Det blir spennende å se hvem som etter nyttår innehar landsstyreverv.
Valgresultatene på regionenes årsmøter bestemmer det. Da er det viktig at NBCCs administrasjon får
tilsendt alle årsmøtepapirer, og utfylt liste over regionens tillitsvalgte.

Regionenes forberedelser til Landsstyremøtet.
Sakspapirene til Landsstyremøtet skal være ferdige og sendt
ut til avdelingene, regionene og valg- og vedtektskomite
senest 14 dager før møtet.
Da er det tradisjon i avdelingene at sakspapirene gjennomgås,
og at avdelingene møtes i egen region.
Der legges grunnlaget for landsstyremedlemmene, slik at de
kan ha god bagasje med seg til landsstyremøtet.
Frist for innsending av årsmøteprotokoll og skjema over
tillitsvalgte var 15. desember.
3 regioner som har gjort dette innen fristen.

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 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 2019

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

hjemmeside.

Nr. 1 uke 4
Nr. 2 uke 14
Nr. 3 uke 33
Nr. 4 uke 50
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!

