Norsk Caravan Club, NCC:

Forslag om egen campinglov

Campingbransjen faller inn under flere
lovverk, noe som har skapt til dels
betydelige problemer for så vel eiere og
drivere av campingplasser, som for fastliggende og besøkende campinggjester.
NCC har derfor tatt initiativ til at det blir
nedsatt et offentlig utvalg for å gjennomgå
bransjen for å lage en utredning som
grunnlag for en stortingsmelding som
gjennom lovverk legger opp til et likeverdig
lovverk eller regelverk for norske
campingplasser.

Norsk Caravan Club, NCC, er Norges
største frivillige organisasjon for eiere og
brukere av bobiler og campingvogner.
Campingbransjen er i sterk vekst, og bidrar
årlig med betydelige inntekter fra
innenlandske og utenlandske overnattingsgjester ved norske campingplasser.
Forslaget om egen campinglov er sendt
flere departementer og Stortinget. Dette er
en viktig sak for NCCs medlemmer å
arbeide videre med.

Forslaget er sendt til de aktuelle departementene og stortingskomiteer.

Rabattavtale mellom NCC og Smyril Line
Norsk Caravan Club har inngått avtale med Smyril Linesom sikrer NCCs medlemmer god
rabatt på reiser også i høysesong.

Rederiet Smyril Line ble grunnlagt for 30
år siden av Óli Hammer, Jógvan í
Dávastovu og Andrias Joensen. Smyril Line
sine reisemål er Island og Færøyene. Her
vil du finne natur uten like – en storslått,
åpen og ærlig natur som vil treffe deg dypt
i vikinghjertet. Ta med deg campingvogna,
bobilen, bilen eller reis uten kjøretøy.
Smyril Line har muligheter for alle for å få
en opplevelse for livet!




Hvis du vil oppleve Island eller Færøyene
med Smyril Line, så får du som medlem i
NCC 10 % rabatt på følgende skipsreiser:

booking@smyrilline.dk.
Rabattkoden som trengs for å oppnå
rabatten, er å finne på:
Min side > Spesialtilbud til medlemmer.

GOD TUR!



I høysesong
På reiser mellom Danmark-FærøyeneDanmark
På reiser mellom Danmark-IslandFærøyene-Danmark, hvor hjemreise er
på søndag kveld

For å bestille ringer du direkte til Smyril
Line på:
+45 96558500 eller sender e-post til:

NCC Sentralstyremøte 30. November 2013
Sentralstyret i NCC behandlet på
møtet innspillene fra arbeidsgruppene på Lederkonferansen i
oktober.

Disse er nå sendt ut til alle
avdelingene. Ut fra behandlingen i
organisasjonen, skal det komme
innspill til Landsmøtet 2014.

Lederkonferansen i NCC 26. oktober 2013.
Sentralstyret
gjennomgikk
de
viktigste innspillene fra gruppene.
Disse går på navneendring logoendring, landsmøteperiodens varighet og organisasjons endringer.
Sentralstyret
vedtok
prioriteringsrekkefølge:

følgende

1. navneendring/logoendring,
2. landsmøteperiode,
3. organisasjonsendringer.
3 fra Landsstyret er oppnevnt til
arbeidsgruppa som skal følge opp
sakene.

NCC økonomi i betydelig bedring.
NCCs økonomi vil etter alt å dømme
oppvise en betydelig bedring for
2013 sett under ett. Dette viser
foreløpige regnskapstall for 2013.

Det ligger også an til et brukbart
overskudd, viser rapporten som
president Bjørn Johansen la fram på
Sentralstyremøtet 30. november.

Vervekampanjen !

Landsstyremøtet

Allerede 20. desember i år starter
den store vervekampanjen for 2014.
Målet er å nå flest mulig og
motivere dem til å bli med i Norges
største organisasjon for bobileiere
og caravanister. Ververen får et VISA
kort på kr. 250 for hver verving.

Siste landsstyremøte før
Landsmøtet blir 29. – 30. mars 2014.
Av sakslisten kan nevnes:
Handlingsplan, vedtektsendringer,
revidert regnskap og diskusjon om
navn og logo. Forslag må være inne
senest en måned før møte

Her kommer NCC-Nytt !
NCC-nytt er informasjonsblad for
tillitsvalgte og organisasjonsledd.
Målet er jevnlig utgivelse på e-post.
Vi mottar gjerne tips og ideer.
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