Mellom de planlagte NBCC-nytt vil det kunne
bli behov for å sende ut mer informasjon.
Dette vil gjøres med NBCC-nytt EXTRA.

Håndbok for tillitsvalgte er nå klar
Etter vedtak på ekstraordinært Landsmøte om organisasjonsendring var det
et behov for oppdatering av Håndbok for tillitsvalgte.
Håndboken har nå vært gjenstand for en grundig gjennomgang, og har blitt sendt ut til
Landsstyret, Avdelinger, Valg- og Vedtektskomite. Den har i tillegg blitt lagt klar på NBCCs
intranett.
NB! Noe arbeid gjenstår før intranett er ferdig oppdatert.

Husk frister for innsending av forslag til Landsstyremøtet 01. April 2017

Trafikksikkerhetskomiteen
Den sentrale trafikksikkerhetskomiteen (TSK) fikk i 2016 Gøril Larsen som ny
komiteleder.
Den sentrale TSK har ansvaret for å oppdatere kjørekurskompendiet.
TSK fører register over de som har kjørt til ferdighetsmerker.
Her sender komiteen ut merker, skjold og diplomer til alle avdelingene som har merkekjørere.
Gøril Larsens e-post er: goril.larsen@online.no

NBCCs campingkomite
Denne komiteen har fått Jørund Eidsaunet som ny komiteleder.
Komiteen består for tiden av fire inspektører som reiser rundt og sjekker NBCC Topp Campingplasser hvert år.
Våren kommer som vanlig i år også. Da er det mange av NBCCs medlemmer som reiser rundt i Norge.
Disse medlemmene kan sende inn forslag på det de mener er den beste NBCC TC-plassen i 2017.
Dette gir grunnlag for kåringen av årets TC-plass for i år.
Jørund Eidsaunets e-post er: jorund.eidsaunet@nocc.no

--------------------------------------------------------------------------------------------------------De sentrale komiteene er viktige bidragsytere til hele NBCC, og bør der det er
mulig få muligheten til å presentere seg og komme med sin informasjon.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 legges også på NBCCs hjemmeside.
NBCC-nytt EXTRA vil være et informasjonsorgan
der det vil bli gitt ekstra informasjon mellom de
fastsatte NBCC-nytt.
Utgiver: Norsk Bobil og Caravan Club
Box 104, 1921 Sørumsand

NBCC-nytt sendes på e-post til mottakerne, og kan
fritt videresendes.
Utgivelsesplan 2017

Nr. 2 uke 14
Nr. 3 uke 33
Nr. 4 uke 42
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!

