Norsk Bobil og Caravan Club
avdeling Askim og omegn

Årsmøtet torsdag 7. februar 2019
Cafe Sløyden, Spydeberg

Årsberetning for 2018
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Magne Storlien, Mysen
Elisabeth Bjørnstad, Rakkestad
David Sjøen, Spydeberg
Irene Nilsen, Skiptvet
Kjell Kaspersen, Skiptvet
Thore Grøtvedt, Mysen

2017-18
2018-19
2018-19
2018
2017-18
2018-19

Varamedlem:

Mette Strand Lysaker, Mysen

2018

Valgkomite:

Eva-Lisbeth Mørk, Skiptvet
Iren Storlien, Mysen
Inge Gabrielsen, Tomter

2018
2018
2018

Revisorer:

Odd Lysaker, Mysen
Per Buer, Rakkestad

2018-19
2017-18

Teknisk komite:
(inkl. kjøreopplæring)

Ragnar Vatvedtødegård, Degernes (leder)
Harald Celand, Knapstad
Ingvar Filtvedt, Mysen
Ragnar Holm, Skiptvet
Ole Harald Mørk, Skiptvet
Arne Ingar Strand, Trøgstad

2018
2018
2018
2018
2018
2018

Arrangementskomite:

Elisabeth og Per Ivar Bjørnstad, Rakkestad
Karin og Leif Espelid, Spydeberg
Tore Håvak og Marvel Skjeltorp, Årjäng
Anne-Mari og Jon Ragnar Kvisler, Skiptvet
Solveig og David Sjøen, Spydeberg
Iren (leder) og Magne Storlien, Mysen

2018
2018
2018
2018
2018
2018

Regiontreffverter:

Elisabeth og Per Ivar Bjørnstad, Rakkestad

2018

Andre verv:

Ridderkollegium:

Iren Storlien, Mysen (leder)
Arnt Frogner, Askim
Knut Pettersen, Mysen

2018
2018
2018

Redaksjonskomite:

Magne Storlien, Mysen (redaktør)
Elisabeth S Bjørnstad, Rakkestad
Tore Håvak, Årjäng

2018
2018
2018

Aktiviteter:
Torsdag 8. februar – Årsmøte på Foreningshuset på Slitu
43 stemmeberettigede deltok og møtet ble raskt og greit avviklet.
Lørdag 3. mars – Vervestand hos Mysen Caravan
Vi promoterte også i år NBCC med nystekte vafler og nyttig informasjon til potensielle nye
medlemmer og vervet noen nye medlemmer.
Onsdag 11. april – Medlemsmøte hos Essen Bil i Spydeberg
Det møtte 50 medlemmer og de fikk informasjon fra Martiniussen Bilservice, Indre Østfold
Brann og Redning og fra Essen Bil. Nok et vellykket møte.
Mandag 7. mai – Teknisk kontroll – Mysen trafikkstasjon
4 campingvogner og 36 bobiler ble sjekket under årets kontroll. En vogn og tre bobiler ble
ikke godkjent.
Tirsdag 8. mai – Øvelses- og merkekjøring, Mysen trafikkstasjon
Det ble tatt seks gullmerker for bobil og ett sølvmerke for campingvogn.
25. – 27. mai – Regiontreff på Gröne Backe Camping i Ed
Til sammen 29 ekvipasjer deltok og av disse var 12 fra vår avdeling. Det var 57 voksne og 16
barn og som vanlig var det barna som var i fokus.
15. - 17. juni – Kanontreff på Høytorp Fort ved Mysen
På det 13. Kanontreffet deltok det 55 ekvipasjer fra til sammen 15 NBCC-avdelinger. Med
levende musikk fredag, busstur til nikkelgruvene i Romsåsen ved Askim og servering av
spekemat på lørdag ble det et vellykket treff også denne gangen.
17. – 19. august – Høsttreff på Fredrikstad Motell og Camping
Det var 19 deltakende campingvogner og bobiler på dette uformelle treffet.
Onsdag 12. oktober – Medlemsmøte hos Andresen Bil i Askim
Litt over 50 medlemmer møtte opp og vi fikk en flott orientering om hva Andresen Bil kan
hjelpe oss med, også verkstedsamarbeidet de har startet med Mysen Caravan på bobiler.
Dessuten fikk vi nyttig info om temaet elektrisitet på camping av lederen i avdeling Romerike
som er elektriker.

Onsdag 23. november – Medlemsmøte med julemat i Kirkeby Grendehus, Eidsberg
Også i år ble vi nesten 100 personer, så dette er fortsatt meget populært. Julematen var også
i år aldeles utmerket. Det ble delt ut merker for ferdighetskjøring samt merker og diplomer
for langt medlemskap i NBCC.
30. november – 2. desember – Julemarkedstur til Vilnius, Litauen
Hele 13 par deltok på julemarkedsturen og det ble en flott opplevelse med leid buss til
Sandefjord og fly til Vilnius. Det ble arrangert to fellesmiddager og byens fine julemarked ble
selvsagt besøkt.
Lørdag 5. januar – Juletrefest i Kirkeby grendehus, Eidsberg
27 voksne og ikke minst 18 barn koste seg med underholdning og musikk av Eli og Jenny. Det
ble gang rundt juletreet, pølsebespisning og selvsagt dukket også nissen opp.
Mandag 14. januar – Bowls på Kulturtorget i Mysen
20 medlemmer møtte opp og hadde en hyggelig og sosial kveld med bowls, kaffe og vafler.

Vi spanderte treffavgiften for de 12 familiene fra vår avdeling som reiste med barn til Barnas
Camping Festival på Hunderfossen siste helga i juni.
Mange medlemmer fra vår avdeling var har deltatt på flere andre NBCC-avdelingers treff.

Medlemsutvikling
Medlemsantallet i vår avdeling har dessverre gått litt ned siden forrige årsskifte, men
antallet aktive medlemmer i vår avdeling er fortsatt høyt. Ved årsskiftet er 261 familier
medlemmer i avdelingen mot 273 for et år siden, 267 for to år siden, 278 for tre år siden.
I løpet av 2018 er 21 nye medlemmer innmeldt, mot 42 nye i 2017, 26 nye i 2016 og 28 nye i
2015. I 2018 har 39 medlemmer meldt seg ut.
Det er budsjettert med 270 medlemmer for 2019.

Økonomi
Avdelingens økonomi er fortsatt bra. I 2018 og 2017 fikk avdelingene 20% av medlemskontingenten (kr 550.-) mot ingenting i 2016. For 2019 er det vedtatt at andelen vi får økes
til 22% samt at medlemskontingenten økes til kr 600.-.
Medlemmene fortsetter å støtte avdelingen via Grasrotandelen. I 2018 bidro 36 spillere med
kr 17.375,12 i klubbkassa. I 2017 var tallene kr 17.296,95 fra 41 spillere, i 2016 kr 19.367,13
fra 37 spillere og i 2015 kr 11.124,97 fra 35 spillere.
Vårt strømfordelingsanlegg som vi bruker på Kanontreffet er leid ut to ganger i 2018 for til
sammen kr 7000.-.

Ved årsskiftet 2018/2019 har vi i kontanter kr 308,-, på brukskontoen kr 19.008,-, på
treffkontoen kr 2.828,- og på sparekontoen kr 89.979,-. Kundefordring kr 1.870.-. Til sammen
kr 113.993.- mot kr 90.533,65 ved forrige årsskifte. Overskuddet i 2018 ble kr 23.459,-.

Øvrig virksomhet
Det er avviklet 6 styremøter siden forrige årsmøte.
Elisabeth og Per Ivar Bjørnstad var avdelingens regiontreffverter på regiontreffet i 25. – 27.
mai 2018. Elisabeth deltok i forkant på et planleggingsmøte i Moss.
På Landsmøtet på Gardermoen 9. juni deltok Magne Storlien som avdelingsleder. Magne
Storlien måtte før Landsmøtet tre inn i valgkomiteen som vara for å innstille medlemmer til
Landsstyret.
På regionårsmøtet i Ski 6. november deltok Magne Storlien. På møtet ble Elisabeth Bjørnstad
valgt til vara landsstyremedlem for ett år.
Magne Storlien er med i redaksjonen i Bobil og Caravan Magasinet.
Samarbeidet vi har med Eidsberg kommune om Mysen bobilplass har resultert i at
tømmestasjonen ved Kloppa åpnet i september.
Magne Storlien har hjulpet Haldenkanalens Kanalselskap ved Steinar Fundingsrud med råd
og befaringer før åpningen av nye stellplasser ved Skulerud og Strømsfoss.
Det har vært tre utgivelser av medlemsbladet Cara-vennen, alle på 32 sider. Redaksjonen ser
gjerne at medlemmene bidrar med innlegg, bilder og reiseminner til bladet.
Avdelingens hjemmeside, www.nocc.no/lokal/askim, er fortløpende oppdatert med
invitasjoner, referater og bilder. Vår Facebook-side er også oppdatert jevnlig med bilder,
påminnelser om arrangementer og korte meldinger fra det som har skjedd. Vi har nå 237
følgere på Facebook-siden.
Styret setter stor pris på innsatsen til de tillitsvalgte i både teknisk komite og i arrangementskomiteen. Deres innsats gjør at avdelingen også i år har hatt bare vellykkede arrangementer.
Medlemmene skal også ha ros for at veldig mange møter opp på alle arrangementene.

