Styremøte nr 2/2016 NBCC avd. Hammerfest.
Søndag 28. Februar 2016 kl 19.00
Sted: Wenche Tollefsen, Rørvikbakken 6, Rypefjord.
Tilstede: Kjersti Sollien Iversen, Bjørn Eliassen, Wenche M. Tollefsen,
Ann Inger Rønquist, Jan Åge Sunquist, Frode Johannessen, Arild Mauno,
& Kjetil Jakobsen. Meldt frafall: Sissel Fredriksen

Saksliste
Sak 8/2016

Godkjenning av referat forrige møte.
Referat enstemmig godkjent.

Sak 9/2016

Kvalsund Kommune.
Kjersti, Arild, Bjørn & Jan Åge tar et møte og går i en dialog med de.
Leder tar kontakt og avtaler tid.

Sak 10/2016

Videre fremdrift, dugnad brakke
 Etterisolering loft.
Det ble i helga gjort en kjempeinnsats med etterisoleringen av loftet.
Det mangler fortsatt vel 5 ruller, for å få hele loftet isolert.
Det må også kjøpes inn rør. Dette fikses så det ligger klart.
 Maling gang
Det satses på å få gangen malt også før Påske, øvrig oppussing utsettes
til etter Påske. Den defekte dusjen er byttet ut, og det var det viktigste å
få skiftet før Påske.
 Sofa brakke
Frode opplyste om at Caravanklubben skal få sofa fra Møbelringen, når
de får inn noe på reklamasjon.
Det er trangt på brakka, og det skal lite til for at det er helt fult der inne.
Vi jobber med å få tak i en sofa, mens vi venter på den fra Møbelringen.
 Opprydding lager/kontor.
Det kjøpes inn flere stablekasser fra Europris, så vi får det litt ryddigere.
Det må tas en grundig opprydding på kontoret og lagret.
 Tilhenger
Tilhenger tas inn, og gammel sofa og dusjkabinett kjøres på søpla når
det passer slik.

Sak 11/2016 Eventuelt
 Innkjøp av Moccamaster KB741 Thermo.
Koster kr 1795,- på Elkjøp med thermo kanne.
Enstemmig vedtak at denne kjøpes inn.



Ekstraordinært Årsmøtet 1. mars 2016.
Kjersti har vært i dialog med NBCC sentralt og de er informert om at
årsmøtet er utsatt, og det er godkjent av de.
Medlemmene har lovet å stille opp med kaker, så de biten er ok.
Vi har fått inn bra med premier til loddsalget.



Kortterminal
Klubben bestiller iZettle kortautomat. Da skal vi rekke å ha den før
Påsken, og folk kan betale med både kort og kontanter.



Regler bruk av brakke.
Plasskomiteen utarbeider klare regler for bruk av brakke og felles
arealer.
Det må bl.a komme fram at selv om det er både kaffe, te, zalo,
oppvaskbørste, vaskemidler, toalettpapir osv på brakka, så er det ment
for felleshuset. Skal folk vaske kopper, så må de ta med det de ønsker
fra egen vogn/bil og bruke til det. Det er heller ikke meiningen at folk
skal fylle opp verken kaffekanner eller thermokopper og ta med seg ut
derifra. Det er kjøpt inn for å ha, når man har det sosialt sammen på
brakka.

Neste møte, konstitusjon av nytt styre: 7-11 mars.
kl. 19.00 hos Wenche. Dato bestemmes når det nye styret er valgt.
Møtet avsluttet 21.15
Referent,
Kjersti Sollien Iversen.

