Forslag fra Organisasjonsutvalget:

Omorganisering av NBCC
Landsmøtet 2014
ga Sentralstyret
fullmakt til å
nedsette en
komité til å
gjennomgå
organisasjonens
oppbygning og
sammensetning,
med sikte på å
foreslå en enda
mer rasjonell
økonomisk og
funksjonell
organisasjon.

Torsten Hellner fra NBCC avd. Follo presenterte utvalgets forslag til
organisasjonsendringer på Lederkonferansen 2015
De forslagene som arbeidsgruppen kommer frem til, skal sammen med Sentralstyrets kommentarer
og synspunkter, sendes til Landsstyret og avdelingene til høring Arbeidsgruppen/komiteen skal i sitt
arbeid også utrede Landsstyret og regionens fremtid.
Organisasjonssaken skal behandles første gang på Ekstraordinært Landsmøte i 2016, og
sluttbehandles på Landsmøtet i 2018.
Komiteen har arbeidet etter svært demokratiske prinsipper og alle skal være gitt mulighet til å sette
seg inn i, og diskutere det utsendte materialet.
Gruppens arbeid, slik det nå foreligger er basert på følgende:
Vi ber om at alle regioner
 Sammenfatning av innspill fra gruppearbeid på lederkonferanse
og avdelinger avsetter tid
 Diskusjon og vedtak på Landsmøtet 2014
til å sette seg inn i det
 Diskusjon og Beslutning i Sentralstyret
materialet som alt er
 Utarbeidelse av forslag til høring 1.
utsendt, og ikke minst det
 Høring 1 fra avdelinger og regioner
som sendes ut i forkant av
 Behandling av innspill
Landsstyremøtet i mars
 Utarbeidelse av forslag til høring 2
neste år.
 Høring 2 fra avdelinger og regioner
 Behandling i Organisasjonsutvalget
 Behandling i Landsstyret mars 2015Tilbakemeldinger etter utsendelser til avdelingene juni
2015
Resultatet av denne prosessen er svært viktig slik at NBCC også i fremtiden skal være den største
og viktigste interesseorganisasjonen for alle campister i Norge!

Politisk regnskap for NBCC 2015
NBCC har i 2015 fått gjennomslag for en rekke viktige saker for brukere av
campingvogner og bobiler. Flere saker er i politiske beslutningsprosesser.





Fjerning av årsavgift på campingvogner
Likestilling vedrørende bomsatser for bobiler over og under 3,5 tonn
Likestilling av EU-kontroll (PKK) for alle bobiler opp til 7,5 tonn
Fått regjeringen til å opprette en arbeidsgruppe der NBCC inngår aktivt hvor
gruppen har mandat til å arbeide med landsomfattende campingregelverk
 Deltatt i politiske møter der vinterutrustning for kjøretøyer har blitt behandlet.

Årsavgiftene for
campingvogner
fjernet i 2015

Dette er noen av sakene vi har vunnet fram med siste året, under følger noen
av de sakene som NBCC ønsker å jobbe med i tiden fremover som
 NBCC ønsker å få Regjering og Storting med på å starte arbeid med et nytt
riksregulativ for fergetakster
 NBCC jobber for å få til en Tempo 100-ordning for campingvogner og bobiler i
Norge
 NBCC jobber med førerkort klasse B, her har NBCC allerede hatt egne
representanter i EU-parlamentet to ganger der vi har fått muligheten til å drøfte
dette.

NBCC – største og viktigste interesseorganisasjon for campere. Det gir
resultater til beste for medlemmene.

NCT 2016
NCT 2016 går av stabelen 11-16 juli på Dyrskuplassen i Seljord i Telemark. Da trengs mange
kvartersverter og andre som kan hjelpe til med arrangementet.
Å delta på NCT som kvartervert
gjør en ekstra god opplevelse av
et slikt treff og der man som en
bonus kan få mange nye gode
venner. Når man deltar som
kvartervert får man selvfølgelig
dekket treffavgiften. Det jobbes
for at NCT 2016 som det største
fellesarrangementet i NBCC
neste år skal bli vellykket for
alle som ønsker å delta. Det blir
et bredt og godt tilbud som nok
vil passe de fleste som elsker å
fylle livet med gode
opplevelser.

Link til NCT 2016 brosjyre:
http://issuu.com/viggo9/docs/
nct2016_inny
Link til treffets hjemmeside:
www.nct2016.no

Landsstyremøte 11. – 13.03.2015
NBCC avholder landsmøte på Kiel-fergen fra 11. til 13. mars 2016. Etter å ha innhentet
priser viste det seg at Color Line kunne levere den beste og rimeligste løsningen.
NBCCs reisefølge vil få anledning til å gå
om bord tidligere enn andre passasjerer.
Landsstyremøtet vil starte om bord på
båten kl.11.00 fredag den 11. 03.
Ledsagere kan fritt oppholde seg på båten
fram til lugarene blir frigjort kl. 13.45.
Bagasjen vil kunne oppbevares i eget
bagasjerom mens båten ligger ved kai
fram til avgang. For å få de beste prisene
for reise til og fra Oslo oppfordrer vi alle

LS-medlemmer til å bestille billetter så
snart som mulig. NBCC vil dekke reise og
opphold også for ledsagere, men etter
møter med revisor og regnskapskontor, er
det avklart at NBCC må innberette for
beskatning for merkostnadene dette
medfører. Som vi har opplyst flere ganger,
er det skattereglene som gjør dette
nødvendig.
Ytterligere info kommer i eget brev.

Camping Card International (CCI)
Med bakgrunn i at Administrasjonen nå produserer og sender ut
de fleste CCI-kortene som avdelingene tidligere har gjort, må
avgiften i sin helhet faktureres avdelingene med kr. 75,- pr. kort.
Hvis avdelinger ønsker å utstede og sende kortene selv,
faktureres avdelingen med kr. 50,-.

Nye medlemsfordeler
Medlemsfordeler er viktige for alle
interesseorganisasjoner. NBCC skal
kontinuerlig gjennomgå eksisterende
medlemsfordeler og utvikle nye, for å sikre
at medlemmene får det beste som er
mulig å oppnå. NBCC har i 2015 forhandlet
fram flere nye medlemsfordeler som blant
annet avtalen med Hurtigruta Carglass.
Dette er en bilglasskjede som kontinuerlig
bygger ut med nye verksteder over hele

landet. Avtalen gjelder hos samtlige
Carglass-verksteder i hele Europa.
Det er utfordrende å finne
samarbeidspartnere som er gode og
landsdekkende. Derfor er det viktig at de
sentrale avtalene suppleres med lokale
avtaler som kompletterer tilbudet til
medlemmene.

---------------------------------------God Jul og Godt Nytt år
Sentralstyret og Administrasjonen ønsker
alle medlemmer og tillitsvalgte i NBCC
en riktig god jul og et godt nytt år.

Bjørn Johansen

Jørgen Snoen

President

Fagsjef/daglig leder

--------------------------------------------------NBCC-nytt for tillitsvalgte
NBCC-nytt er en kortfattet informasjonstrykksak
for tillitsvalgte og andre. Den sendes på e-post til
mottakerne, og kan fritt videresendes.
NBCC-nytt legges også på NBCCs hjemmeside.
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