Godt nytt år
NBCCs nye organisasjonsmodell
Landsmøtet lørdag 22. oktober 2016 vedtok ny organisasjonsmodell som styrker NBCC for
fremtiden.
Den nye organisasjonsmodellen sikrer demokratiet samtidig som organisasjonen er enklere og
rimeligere å drifte.

Det ekstraordinære Landsmøtet ble avholdt med god stemning og var fremtidsrettet og gir NBCC
gode forutsetninger for fremtiden. Nå gjenstår arbeidet med å få den nye organiseringen av NBCC i
drift i henhold til de nye vedtektene som følge av vedtaket fra landsmøtet.

Endringene medfører i hovedsak dette:
 Landsmøte hvert annet år på samme
helg som Lederkonferansen avholdes.
Dette medfører Landsmøte på lørdag
og Lederkonferanse på søndag

Delegatene vedtok den nye
organisasjonsmodellen.


Første Landsmøte etter ny modell
mai/juni 2018. Her skal den nye
organisasjonsmodellen få sin endelige
behandling



Avdelingene består som tidligere og
får et delegat til Landsmøtet, og til
regionenes årsmøter



Regionene har hver et
Landsstyremedlem



Sentralstyret består som tidligere av:
President, visepresident, styremedlem
valgt av landsmøtet, to
styremedlemmer valgt av og blant
landsstyrets medlemmer. I tillegg et
varamedlem valgt av og blant
landsstyrets medlemmer.



Regionenes samarbeid kan fungere
etter samme prinsipper som tidligere



Vedtektene og Håndbok for
tillitsvalgte ferdigstilles og legges på
intranett og hjemmeside. Denne vil i
tillegg sendes ut til alle avdelinger og
landsstyremedlemmer

Årsmøtepapirer og varsler
I Håndbok for tillitsvalgte er det beskrevet rutiner for hva, hvordan og når det
skal sendes inn varsler og papirer til NBCCs administrasjon.
Senest åtte uker før årsmøtene i avdelingene skal avholdes skal det sendes ut varsel om når
og hvor avdelingens årsmøte skal avholdes. Mange avdelinger sender med varselet innkalling
til det samme møtet. Dette skal samtidig senes til NBCCs administrasjon.
Alle årsmøtepapirer også inneholdende revidert regnskap og valgkomiteens innstilling skal
være klare senest fjorten dager før årsmøtet. Disse papirene skal samtidig sendes til NBCCs
administrasjon. Se § 9.2.18.
Etter årsmøtet, senest 15.mars, skal signert protokoll, godkjent regnskap og budsjett.
Se § 9.2.19.
Oversikt over tillitsvalgte valgt på årsmøtet.
Bruk ferdig skjema som man finner på intranett adressen er: http://www.nccintranett.no
Dette sendes til: post@nocc.no eller Norsk Bobil og Caravan Club, postboks 104, 1921
Sørumsand

Reiseregninger
Da statsbudsjettet for 2017 ble vedtatt ble den skattefrie delen av kilometergodtgjørelsen
redusert til kroner 3,50.
Det er for øvrig viktig at reiseregninger fylles ut riktig for hver enkelt reise for NBCC, og
attesteres slik det skal (se kommentar på skjemaet).
Reiseregninger som NBCC sentralt skal dekke skal være innsendt senest 3 uker etter reisen.
Ved årsskifte skal de sendes inn umiddelbart etter møtet, slik at de kommer inn i riktig
regnskapsår.
For sent innsendte reiseregninger dekkes ikke. Reiseregninger dekkes for øvrig slik det
beskrevet i Håndbok for tillitsvalgte etter rimeligste reisemåte.
Det er laget nytt skjema til utfylling, hvor ny kilometergodtgjørelse på 3,50 er satt på.
Statens nye satser er 3,50 skattefritt
Det er også et felt nederst til høyre som dere ikke trenger å bry dere om, dette er for
regnskapet.
Nytt skjema for reiseregning finnes på intranett, adressen er: http://www.nccintranett.no

Intranett
Intranett er under ombygging.
Intranett er delvis ombygd, og i noe tid fremover vil det skje endringer som skal gjøre det
enklere å finne det man leter etter. I tillegg at intranett skal være ajourført.

Politisk regnskap for NBCC 2016
NBCCs administrasjon har også i 2016 jobbet for å få gjennomslag for en
rekke viktige saker for brukere av campingvogner og bobiler.
Her er en kort oversikt over
noe av det vi har fått
gjennomslag for.
Dette er noen av sakene vi har
vunnet fram med siste året, i
tillegg noen saker som NBCC
ønsker å jobbe videre med i
tiden fremover.
Vi i håper at det vil gi en bedre
campingopplevelse.

 Fergetakster. NBCC ønsket for 2016 å få Regjering og Storting med på å starte
arbeid med et nytt riksregulativ for fergetakster.
Dette arbeidet har resultert i innføring av et takstsystem der det også innføres en
AutoPass-ordning. Det nye takstsystemet ser ut til å bli slik som NBCC ønsket.
Les mer om dette i Bobil og Caravan Magasinet nr. 1 2017.
 Tempo 100. NBCC jobber fortsatt for å få til en Tempo 100-ordning for
campingvogner og bobiler i Norge.
Her har vi foreløpig bare fått dette innført for bobiler, men jobber videre for at
dette også skal gjelde campingvogner/tilhengere.
 Vrakpant. En vrakpantordning for campingvogner og bobiler er ønsket. Dette fordi
tilskuddet som er lovet for 2017 på kr. 8250,- kan medføre at mange utrangerte
slike nå lettere kan bli destruert. Dette har vært negative objekter som faktisk har
gitt campinglivet et urettferdig miljømessig dårlig rykte.
 Campinglovgivning. NBCC jobber videre for å få til en eller annen form for nasjonal
campinglovgivning eller samling av forskrifter som kan gjøre det enklere for
kommuner, campingplasseiere og campinggjester. Det er i dag fortsatt problematisk
å finne fram til hva som regulerer camping.

Førerkort klasse B.
NBCCs administrasjon har jobbet
med førerkort klasse B, her har vi
fått lagt fram saken for de
representanter i EU-kommisjonen
som har dette som ansvarsområde.
NBCCs administrasjon
fikk oppdrag om å lage et
problemnotat om saken. Dette er
overbragt til lederen for
kommisjonen for trafikksikkerhet i
EU.
Det er fortsatt usikkerhet om vårt
forslag vil få gjennomslag. Men
NBCCs administrasjon vil følge dette
opp i tiden fremover.

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

Reisekomiteen, hvem er de, og hva
gjør komiteen
Reisekomiteen er den yngste komiteen i
NBCC og har siden starten i 2008 utført 21
arrangementer utenfor Norden.
Arrangementene er fordelt på landene;
Polen, Tsjekkia, Kroatia, Tyskland og
Nederland.
Det har deltatt NBCC-medlemmer fra flere
regioner og avdelinger på alle
arrangementene. I 2016 deltok det
medlemmer fra 35 avdelinger.

Komiteen har helt siden starten vært
selvfinansierende, uten noen form for
økonomisk støtte, og har per 31.12.16
solid økonomi.
Komiteen har utarbeidet en egen standard
for gjennomføring av arrangementer og et
mandat for tilhørighet, økonomi og
rapportering.

prosjektmedlemmer.
Prosjektmedlemmene har frivillig
tilknytning til komiteen og får spesifikke
oppgaver for hvert prosjekt.
Alle medlemmer arbeider ulønnet. De
tilkjennes kun dokumenterte og godkjente
utgifter innenfor normer som komiteen
har satt.
De faste medlemmenes oppgaver er
fortløpende på årsbasis. Oppgavene er
planlegging og gjennomføring av
arrangementer samt rådgiving angående
campingreiser i inn- og utland. Som en
kuriositet kan nevnes at dette også har
vært for reiser på kontinenter som
Amerika, Afrika og Oseania.
Prosjektmedlemmer har anledning til å
foreslå, utarbeide og gjennomføre
arrangementer, som er godkjent av
komiteen.
Komitemedlemmene og
prosjektmedlemmene trives med
oppgavene og føler seg som en ung og
aktiv gruppe, selv om de faste
medlemmene er blitt gråhåret for mange
år siden.

Komiteen består av 3 faste medlemmer i
tillegg til et varierende antall

NBCC Reisekomiteen
Harald Arneberg
Leder
Moritzburg, Tyskland 17.12.16
Turistsjef Harald Arneberg
(Redaksjonens kommentar)

Landsstyremøte 01.04.2017
Etter organisasjonsendringen ble vedtatt på ekstraordinært Landsmøte 2016 vurderes det
at landsstyremøter avholdes i NBCCs lokaler på Sørumsand.
NBCCs Landsstyremøte planlegges avholdt
lørdag 01.04.2017 klokken 09.00 i
Industriveien 30A på Sørumsand.

Ytterligere info og innkalling kommer i
eget brev.

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. Når administrasjonen skal
finne gode medlemsfordeler er det viktig
at fordelene skal kunne brukes av

medlemmer fra hele landet. Derfor har vi
inngått avtale med tre dekk-kjeder.
Dette er Superdekk, Fagdekk og
Dekkmann. Vi vil presentere disse kjedene
i Bobil og Caravan Magasinet i utgavene
fremover.
Det fortsatt viktig at de sentrale avtalene
suppleres med lokale avtaler som
kompletterer tilbudet til medlemmene.

---------------------------------------NBCC-nytt for tillitsvalgte
NBCC-nytt er en kortfattet informasjonstrykksak
for tillitsvalgte og øvrige medlemmer.
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.
Utgiver: Norsk Bobil og Caravan Club
Box 104, 1921 Sørumsand

Jørgen Snoen
Fagsjef/redaktør NBCC-nytt
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