Medlemsmøte i Norsk Bobil Og Caravan Club Avd. Hammerfest
Tirsdag 21. april 2014, Kl 18.00.
Sted: Frivillighetssentralen, Storgata 24, 9600 Hammerfest.
Tilstede: 27 personer.
Leder ønsket velkommen til medlemsmøtet, og satte i gang en PowerPoint presentasjon.

Sak 1: Presentasjon av styret.
Verv
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. Vara medlem
2. Vara medlem

Navn
Kjersti Sollien Iversen
Bjørn Andor Eliassen
Wenche Myrland Tollefsen
Ann Inger Rønquist
Arild Mauno
Jan Åge Sundquist
Frode Johannessen
Sissel Fredriksen
Kjetil Jakobsen

År
2 år
1 år
2 år
1 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år

Økonomi
Regnskapsfører
Revisor
Vara Revisor

Ronny Olsen
Kine Rønquist
Nils Henning Mathisen

2 år
1 år

Valg komité
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Leder
Medlem
Medlem
Vara medlem

Dag Ove Mikalsen
Rolf Magnus Mauno
Rikhardur Johnasson
Anita Mathisen
Plasskomité, valgt av styret
Arild Mauno
Jens Rønquist
Bjørn Andor Eliassen
Jan Åge Sundquist

1 år
1 år
1 år
1 år

1 år
1 år
1 år
1 år

Ridderkollegiet
Leder
Medlem
Medlem

Mona Lundmark
Karin Isaksen
Bjørn Wiik

Webmaster: Kjersti Sollien Iversen & Jan Åge Sundquist.
Medisinsk ansvarlig: Jan Harald Olsen.

1 år
1 år
1 år

Sak 2: Oppsummering Påsken 2015.
Påsken var en kjempesuksess, i styrets øyne.
Til tross for knappe 3 ukers forberedelse.
Overskuddet ble kr 7 850,* Vinlotteri
Kr 2 320,- (232 solgte lodd).
* Loddsalg
Kr 1 780,- (178 solgte lodd).
* Bingo
Kr 3 750,-(50 solgte blokker)
Budsjett for og handel inn til Påske var av årsmøtet satt til Kr 2 000,Styret brukte kun Kr 679,- 
Det var også leid ut en vognplass ett døgn, for Kr 200,40 unger pluss noen foreldre/besteforeldre deltok på barnebingo torsdag.
38 personer deltok på voksen bingo lørdag.
Medlemmene Helene Didriksen og Gunn Bente Knudsen, tok på seg jobben å vaske og rengjøre
brakka, etter påsken. All honnør til de.

Hva endres til neste år.
Onsdag: Vinlotteriet, kan også inneholde andre drikkevarer. F.eks Cognaq.
Ulike konvolutter: Kr 10,- for de med vin, Kr 20,- pr lodd for de med edlere varer.
Torsdag: Barnebingo + gratis pølser/lumpe/pølsebrød og brus til ungene.
Fredag: Barneskirennet starter kl 17.00 + gratis vafler etterpå, i forbindelse med utdeling av
premie + diplom. Kl 15.00 var altfor tidlig.
Lørdag: Bingo, og det må komme tydelig frem at det etter bingoen er en fest på brakka på
kvelden.
Påsken 2016.
Vi skal forsøke å få til fellesturer, og evt ake konkurranse med grilling i nærheten av
Caravanplassen for de som ikke kjører Scooter. (Scooterfri dag?)
Det henges opp lapp på brakka, med ”invitasjon”. F.eks torsdag kl 11.00 kjører vi til Doggi, så
kan de som vil bli med, og de som vil kan kjøre lenger. Dette er selvfølgelig også vær avhengig,
men vi tar det med videre til neste år. Fellesturer annonserer på tavla på brakka, dagen før med
sted og klokkeslett for avgang. Evt mulighet for samkjøring, og at andre som ikke har scooter
kan sitte på.

Sak 3: Aktivitetskalender 2015.
Aktivitetskalender m/referater ligger på hjemmesiden. http://www.nocc.no/lokal/hammerfest
Verdt å merke seg i forhold til dato. Saker fra medlemmer vil bli behandlet fortløpende og på
påfølgende styremøte. Det settes en frist på 1 uke, før styremøtet å sende inn saker som ønskes
behandlet. (Bak hver sak, legge det så ut link til hvor man finner mer informasjon/referat)
Mars 2015:
5. mars:
10. mars:
24. mars:
28. mars:

Ekstraorderinært Årsmøte Referat Årsmøte 05.03.15.pdf
Styremøte kl 19.00. Protokoll styremøte 10.03.15.pdf
Styremøte kl 19.00. Protokoll styremøte 24.03.15.pdf
Grilling på Caravanplassen Kl. 17.00. Uformell Grillsammenkomst.

April 2015:
1. april:
2.april:
3. april:
4. April:
4. April:
7. april:
21. april:

Påskeaktiviteter 1-4 april på Caravanplassen på Skaidi
Vinlotteri. Vinlotteri på Caravanplassen.
Barnebingo Kl. 17.00. Barnebingo på Caravanplassen på Skaidi.
Skikonkurranse: Kl. 15.00. Skikonkurranse for barn.
Grilling på caravanplassen Kl. 17.00. Grilling på Caravanplassen.
Voksenbingo Kl. 20.00. Voksenbingo på Caravanplassen på Skaidi.
Styremøte kl 19.00. Protokoll styremøte 07.04.15.pdf
Medlemsmøte Kl 18.00. Medlemsmøte på Frivillighetssentralen.

Mai 2015:
5. Mai:
22-25 mai:

Styremøte kl 19.00.
Pinsetreff i Lakselv.

Juni 2015:
2. Juni:
20 Juni:

Styremøte kl 19.00.
St.Hans treff på Skaidi.

August 2015:
Styremøte kl 19.00.
September 2015:
Styremøte kl 19.00.
4-6 sept:
Høsttreff på Caravanplassen
Oktober 2015:
Styremøte kl 19.00.
November 2015:
Styremøte kl 19.00.
Medlemsmøte/Årsavslutning.
Desember 2015: Styremøte kl 19.00.

Sak 4: Drenering.
Det er store problemer med vann, pga manglende drenering, spesielt på indre område.
Det har tidligere vært hentet inn anbud på drenering, men selve gravekostnaden den
gang ble for dyr. Har også vært snakk om å leie minigraver, men det var ingen som
hadde lov å betjene den. Så kommer behovet for masse og rør i tillegg.
Og det snakkes fort summer med seks sifferet beløp.
Styret har tatt noen telefoner, og likevel besluttet at det skal bli gjennomført drenering
av indre område sommeren 2015.
Arbeidet vil bli gjennomført på dugnad, i samarbeid med plasskomiteen.
I den forbindelse retter styret en stor takk til Halldor Valdeland-Hansen, som på
dugnad tar hele gravejobben for oss på Caravanplassen. Halldor deltok på
medlemsmøtet, og det ble diskutert litt frem og tilbake, i forhold til hvor det
hensiktsmessig var best å greve. Gravingen vil bli satt til en helg i sommer,
lørdag/søndag, fra morgen til kveld.
Dette arbeidet vil foregå i samarbeid med plasskomiteen.

Sak 5: Overførsel 150 000 fra høyrentekonto til Budsjettkonto 2009.
Det ble i 2009, foretatt en overførsel på 150 000,- fra Høyrentekonto (Depositumskonto) til
Brukskonto.
Årsmøtet 2015, ba nåværende styre redegjøre for denne overførselen, ovenfor medlemmene.
Daværende leder fra 2009, Mona Lundmark, har også skriftlig bedt om en redegjørelse fra
dagens sittende styret på denne overførselen.
Styret pr 05.03.15 har derfor etter beste evne, prøvd å finne ut av dette.
Denne overførselen ble gjort av daværende leder, pga at det rett og slett ikke var penger nok
igjen på brukskonto til å drifte avdelingen. Brukskonto på daværende tidspunkt før
overførselen inneholde rundt 22 000,Det var flere forhold som gjorde at det ikke var penger igjen på brukskonto.
Det ble spesielt gjort mange store investeringer det året, og noen faktura ble også en del høyere
enn det som opprinnelig var forespeilet.
Det må nevnes at styret ikke er ferdig med å se på dette fra 2009, og en full redegjørelse vil
komme på et senere tidspunkt, men styret finner det likevel svært kritikkverdig at det ikke er
informert om dette noen plass ovenfor medlemmene. Det står verken i årsberetningen fra 2009,
eller i andre papirer ut til medlemmene. For selv om det så langt vi kan se, var nødvendig å
gjøre denne overførselen for å fortsatt kunne drifte avdelingen, så skulle medlemmene har fått
informasjon om grunn og nødvendighet av denne overførselen.
En fullstendig redegjørelse i forhold til hvorfor det ble som det ble, kommer på et senere
tidspunkt, når sittende styre får full oversikt i form av gjennomgang av alle bilag og protokoller.

Sak 6: Regnskap 2014 & 2015.
Først må styret beklage ovenfor medlemmene at det har tatt beklagelig lang tid før vi fikk sendt
ut regninger i 2015.
Det gjelder strømregning for hele 2014, og plassleie for 1.halvår 2015.
Det skyltes dessverre forhold vi ikke kunne råde over.
Da sittende styre overtok 5. mars 2015, var det for regnskapsåret 2015, ikke levert noe til
regnskapsfører. Dette skapte forsinkelser, og først 9. april 2015 fikk styret en oversikt over
utestående fordringer og ikke minst tilgang til konto.
Bytting av Regnskapsbyrå.
På grunn av årsmøte vedtaket om bytte av regnskapsfører var det også en ting styret måtte ta
tak i. Forrige styre hadde fått et tilbud hos et regnskapsbyrå i Hasvik, men når man
sammenlignet prisene på regnskapsbyrået i Hasvik, og det vi allerede hadde, Aurora
Regnskapsbyrå, er ikke tilbudet noe bra. Begge går faktisk på timespris, men de i Hasvik har
satt opp en ”forslag” på forespeilet tidsforbruk.
Det er ingen garanti for at dette blir den faktiske kostnaden. Aurora Regnskapsbyrå, hadde i
tillegg lagt seg på en lavere timespris enn de i Hasvik for regnskapsåret 2015.
Styret har derfor innhentet tilbud fra annen regnskapsfører, og vi falt da på Ronny Olsen, som
ga oss et tilbud på fastpris Kr 17 000,- for regnskapet. Ronny er også kjent som styreleder i
Vest-Finnmark Jeger og Fiskeforening, derfor står det som byrå på vårt regnskap nå.
Utgifter Regnskapsfører 1. januar – 31. mars 2015.
Til orientering:
Budsjettet på Kr 22 000,- til regnskap vil bli oversteget.
Avdelingen har i perioden 1. januar - 31. mars 2015 brukt 13 035,2,- til Aurora Regnskapsbyrå.
Dette tilhører egentlig regnskapsåret 2014, og sluttføring av årsregnskapet 2014, men er ført på
Regnskapsåret 2015. I april er det også kommet 2 regninger. Kr 2 855,- og Kr 4 060,Totalt beløp utbetalt i 2015 til Aurora Regnskapsbyrå er Kr 19 950,Nå har styret klart å arbeide seg frem til en fastpris for regnskapet for 2015 hos vår nye
regnskapsfører, men med et slikt forbruk på starten av 2015, så vil de totale utgiftene på
regnskapet i år bli nesten 37 000,En forferdelig høyt forbruk, som vi dessverre ikke får gjort noe med, selv om sittende styre har
forsøkt å spare der hvor vi kan.
Hvorfor ble det så dyrt?
Leder har tatt en full revisjons kontroll av regnskapet for 2014 & 2015, med bilag, kontoutskrift,
og alle underbilag.
På bakgrunn av det, kan det oppsummeres følgende:
Den høye utgiften skyldes rot i papirer, dobbel faktureringer og mye tid i forbindelse med føring
av regnskapet. Et forbruk som nok er helt reelt. I tillegg er ikke alle medlemmene like flinke til
å føre på faktura nr, eller hvem de betaler for, plassnummer osv, så alle betalinger er ikke like
lett å føre til riktig plass, når andre enn registrert plasseier betaler. Og det tar også tid, og koster
penger.
Tidsmessig har dette tatt leder 20 timer bare i kontroll.

Ved kort sagt mindre rot, burde regnskapsutgiftene vært betydelig lavere.
Bilagene viser mye frem og tilbake med hvem som skal ha regningene bl.a.
Avslutningen av regnskapet etter forrig styre kostet kr 4060,- Mens fakturering av plassleie
1. halvår 2015 og strømregningen for 2014 er på 2855,-, da sittende styret selv valgte å pakke og
sende disse ut.
Det øvrige forbruket på Kr 13 035,20 skyldes jobb i forbindelse med årsregnskapet 2014. Dette
skulle vært tatt med på regnskapsåret 2014, før det ble avsluttet, og ikke ført videre på
regnskapsåret 2015. Og regnskapsutgiften for 2014 skulle vært på nesten 43 000,- mens
regnskapsutgiftene til nå i 2015 skulle vært 6915,- pluss fastpris for året 2015,
Kr 17 000,-. Totalt Kr 23 915,- og Kr 1 915,- over budsjett, ville regnskapet i 2015 ha kostet oss.
Nå kommer vi beklageligvis 15 000,- over budsjett, selv om vi har forsøkt å spare der vi kan.
Ekstra regning da forrige styre trakk seg på første årsmøte
Det er ingen hemmelighet at hele forrige styre, foruten om 2. vara medlem (Leder i dagens styre)
trakk seg på årsmøtet februar 2015, i forbindelse med valget.
På bakgrunn av dette måtte NBCC sentralt overta, og sende 2 Landsstyremedlemmer for å
hjelpe avdelingen. Dette fikk økonomiske følger for avdeling Hammerfest, og det kostet
avdelingen ikke mindre enn Kr 11 156,- som avdeling Hammerfest må tilbakebetale til NBCC
sentralt.
Ved å løse saken på annen møte i første omgang, hadde vi kunnet sluppet unna denne utgiften.
Det hadde bl.a vært to andre måter å gjøre det å.
1.) Ikke godkjenne forslaget fra Valgkomité, og gjennomføre valget med bare benkeforslag
eller
2.) Innkalle til ekstraorderinært årsmøte, på samme måte som det ble gjort, bare uten at hele
styret trakk seg på en slik måte som de gjorde.
Da ville avdelingen vært spart for kostnaden vi fikk på Kr 11 156,Dette er noe å tenke på, når man går inn i tillitsverv.
Det skal svært tungtveiende grunner for å reagere slik som det her ble gjort, og med å håndtere
dette på en annen måte, ville avdelingen vært spart for store kostnader.
Kostnader og overraskelser som en liten avdeling som oss ikke har råd til over tid, da det går
utover andre poster.
Nå får vi ikke gjort noe med dette. Regningen er lagt til betaling, men vi som avdeling har rett
og slett ikke råd til mange uforutsette utgifter.
Åpning av regnskap.
På bakgrunn av en del føringer, og for å få full oversikt over avdelingens økonomiske situasjon,
har et enstemmig styre, også i dialog med NBCC sentralt, besluttet å gjenåpne regnskapet 2014,
for ny revidering.
Til opplysning er det ikke på et eneste årsmøte de siste årene, blitt bedt om ansvarsfritakelse fra
daværende sittende styret i forbindelse med regnskapet for foregående år, og vi bryter dermed
heller ikke noe vedtak når regnskapene nå åpnes igjen.
Dersom det der skulle komme forhold som tilsier at det er behov for åpning av tidligere
regnskap, så vil år etter år bak i tid bli åpnet og gjennomgått. Dette til informasjon.

Sak 7: Utestående kundefordringer og betalinger.
Viser til Årsmøte vedtak av 05.03.15.
Sak 5 ”Dersom noen ikke betaler i henhold til forfall, skal avdelingen send ut 2 purringer.
Dersom disse ikke betales, kan avdelingen benytte seg av namsmannen, ved utkastelse.
Ved utestående fordringer på strøm, skal strømboks låses av, inntil regningen er gjort opp.
Enstemmig vedtatt.
Gangen med regninger/purringer.
14 dager etter forfall sendes det ut en skriftlig purring.
14 dager etter det igjen, sendes det ut en purring som er et inkassovarsel med varsel om
oppsigelse.
Så blir plassen sagt opp, regningen sendt til inkasso, og det vil i den forbindelse bli brukt
namsmann for utkastelse, hvor plasseier hefter for kostnadene ved det.
Dette i henhold til Årsmøtevedtaket. I realiteten vil en slik prosess ta minimum 3-4 mnd, selv om
det kan høres veldig raskt ut.
Det tilfaller også purregebyr pr faktura.
Retten til å ta purregebyr er hjemlet i Inkassoforskriftenes § 1-2, og det er pr 01.01.2015 Kr 65,-.
I tilegg beregnes renter etter forfall.
Ved forsinket betaling fra kunde kan man beregne renter på kravet. Loven sier at rentene
begynner å løpe fra forfallsdato hvis denne er oppgitt, noe den er på alle fakturaer fra oss.
Rentesatsen fastsettes hvert halvår med virkning fra 1. januar og 1. juli. Finansdepartementet
har fastsatt forsinkelsesrenten fra 1. januar t.o.m. 30. juni i 2015 til 9,25 % pr år.%
Viktige datoer
Forfallsdatoer
Plassleie: 1 mars & 1. september
Strømregning: 1. juni & 1. november.
Avlesing ca 1. mai & ca 1. oktober.
Strømboks skal leses av ved evt. plassbytte og utflytting, og strømregninger sendes da ut
fortløpende. Det skal også noteres ned stand når noen flytter inn på en plass, slik at begge parter
er enig om det.
Oppsigelse av plass:
Må være styret/plasskomité i hende seneste 1. juni.
3 mnd før hovedforfallsdato som er 1. september
Sak 8:





Ledige plasser på Skaidi.
Pr 1/1-15 var det 13 ledig plasser på Skaidi.
Pr april 2015, er det 11 ledige plasser.
3 spikertelt og 1 vogn, står til salgs pr dags dato.
Og det ventes mest sannsynligvis oppsigelse ennå noen plasser.

Sak 9: Kurs Hjertestarter.
Avdelingen har en Hjertestarter, som pr dags dato har fått noen nye ”deler” så den virker igjen
som den skal.
Ønsker medlemmene kurs på hjertestarter?
Styret har fått tilbud på 3 kurs for kroner 15 000,- totalt.
Det er da en mulighet for 15 stk på hvert kurs, totalt 45 personer.
Evt 1 kurs med 15 personer, kr 6 000,Tanken styret har omkring dette er å la utenforstående delta på kurs sammen med medlemmene
for å få dekket en del av kostnaden.
På den måten kan vi få kurset de av våre medlemmer som ønsker det, samtidig som vi får
”andre” til å dekke en del av kostnaden.
Dette ble tatt opp på medlemsmøtet, og selv om medlemmene virket positive til forslaget, ble det
ikke tatt noen stilling til saken, så dette får vi ta opp igjen ved en senere anledning.
Hjertestarteren er på brakka og virker som den skal, og kurs vil også senere være tilgjengelig.

Sak 10: Brannforeskrifter.
Elektrisitet
Nyttig å vite om tilførselskabel:
Støpslet skal ha jordingskontakt og være i sprutsikker utførelse. Apparatkontakten skal være
rundstift industrikontakt (med lokk). Det skal anvendes gummikabel (ikke plast).
Tverrsnitt min. 2,5 mm2 .
Lengde maks. 25 m. For å unngå skjøting av tilførselskabel og dermed kilde til jordfeil, skal
denne kabelen være i hel lengde. Brukes ikke hele lengden, må man være påpasselig med å rulle
ut det resterende av kabelen. Dette på grunn av varmgang.
Tilførselskabelen skal forlegges slik at den ikke blir utsatt for mekanisk skade. Det kan være en
fordel å kjenne på støpslet med jevne mellomrom for å avdekke varmgang som følge av dårlig
kontakt. Jordleder i kabelen (gul / grønn) må ikke kappes kortere enn faselederne. Dette pga. at
jord er "vår" beskyttelse og må derfor være den siste lederen som "glipper" dersom kabelen
glir i strekkavlastningen.
Elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter er den vanligste brannårsaken i Norge.
Dette gjelder også i campingvognen eller i bobilen, så det er viktig å sørge for at elektrisk anlegg
og elektrisk utstyr er forskriftsmessig installert og blir brukt som forutsatt. Derfor må også
dette sjekkes før vogna tas i bruk for sesongen. Se også nøye på campingplassens regler for
tilkopling og bruk av strøm.

Unngå brann i campingvogna og bobilen
Nordmenn elsker campinglivet, men dessverre finnes det noen farer på lur.
Den skumleste heter brann, for det meste i campingvogna eller bobilen er mye brennbart.
Det finnes dessverre for mange eksempler på at mennesker ikke har kommet seg ut av vogna før
det har vært for sent. I campingvogner og bobiler brukes det gass, men feil bruk eller dårlig
vedlikehold av propantanken kan gi katastrofale følger. Propanlekkasje er noe av det farligste
som kan skje i en vogn, og derfor er det spesielt viktig at alle slanger og koblinger blir sjekket
nøye hvert år. Spesielt de som kjøper brukt, og ikke sjekker skikkelig bekymrer
sikkerhetsbransjen.
Problemet med propan er at den er tyngre enn luft og legger seg derfor langs gulvet. Der blir
den ikke bare usynlig, men også vanskelig å lukte. Det skal bare en liten flamme eller gnist til for
at det smeller kratig. Dessuten trenger gassen vekk oksygen, noe som kan føre til kvelning for de
som er inne i vogna.
Hvis det begynner å brenne i en campingvogn vil det bli det svært giftige gasser, og bare på få
minutter kan hele vogna være overtent. Derfor er det viktig å ta sine forhåndsregler på
campingplassen. Når du kommer til en ny campingplass bør du orientere deg om
sikkerhetsreglene og finne ut hvor brannslokkingsutstyr finnes. I tillegg bør du sørge for å være
varsom med kokeapparat, grill og åpen ild. Unngå for alle del bruk av «hjemmesnekrede»
elektriske anlegg i boenheten din.
Tremetersregelen
God avstand mellom campingvogner, bobiler og telt er viktig for å øke brannsikkerheten.
Tre meter er minimum.
Røykvarsler og brannslokkingsapparat
Røykvarsler og brannslokkingsapparat skal være på plass i alle campingvogner og bobiler.
Husk at du må ha med deg et brannslukkingsapparat i bobil/vogn også på tur. I tillegg skal det
være brannslukningsapparat i alle spikertelt. Pass på å teste at røykvarsleren fungerer, og bytt
gjerne batteriet før du legger ut på årets ferietur. Sjekk også at manometer pilen på
brannslokkingsapparatet står på det grønne feltet. En gang i året bør du vende apparatet opp
ned for å hindre at pulveret klumper seg. Husk også selv å få dine brannslunkningsapparat
kontrollert, slik at det til enhver tid er forskriftsmessig i orden.
Gass
Bruk og oppbevaring av gass krever forsiktighet. Vær sikker på at utstyret er montert slik at det
ikke skades eller løsner når du kjører. Slanger, rør og koblinger må sjekkes regelmessig for
lekkasje, og les bruksanvisningen før du bytter flaske.
Hvis du kjøper en eldre campingvogn eller bobil må du ta en nøye sjekk. Sjekk alle koblinger til
ting som kjøleskap, komfyr og varmeapparat. Det er et kjent problem at munnstykket på gamle
flasker blir tett med tiden, noe som fører til at gassen ikke forbrennes fullt ut. Da kan det oppstå
kulloksid. Det kan derfor være en fordel å ta vogna eller bobilen med til en forhandler for en
sjekk, før du underskriver kjøpekontrakten.

Grill og åpen flamme
Grillen er en naturlig del av campinglivet, men pass på så ikke grillen blir plassert for nær
campingvognen, bobilen eller forteltet. Husk at grillen, og spesielt kullgriller, får svært høy
temperatur og kan antenne både det som står ved siden av grillen og underlaget.
Vær også forsiktig med bruk av tennvæske. Grill aldri inne i fortelt eller vogn. Hvis du bruker
engangsgrillen, så kan denne lett antenne underlaget hvis den ikke er plassert riktig, og
barbeinte personer som tråkker der engangsgrillen har stått kan få brannskader.
Pass også på at engangsgrillen er slokket og avkjølt før den kastes.
Gode råd
- Kjøp en varsler som også gir beskjed om lekkasje av gass .
- Hvis du kjøper sikkerhetsutstyr brukt, få det sjekket hos forhandler.
- Orienter deg om utganger i vogn eller bobil ved brann eller lekkasje.
- Sørg for at alle er ute av vogna eller bobilen før du starter slokking.
Hvis det begynner å brenne skal du handle i følgende rekkefølge:
- redde
- ringe
- varsle
- slokke
Redd mennesker som er i fare, sørg for å varsle omgivelsene, ring brannvesen og eventuelt
ambulanse, og forsøk å slokke med det du har tilgjenglig, men ta ingen sjanser.
Hvis det brenner hos naboen: Gjør ting i samme rekkefølge, men forsøk også å flytte andre
brennbare ting som står i fare for å antennes.
Sørg også for at noen møter redningstjenesten for å vise hvor det brenner.
Campingrådene
- Oppbevar fyrstikker og lightere utilgjengelig for barn.
- Monter røykvarsler i campingvognen.
- Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkull og engangsgriller på
spesielt anviste plasser.
- På en campingplass må avstanden mellom teltene eller campingvognene være minimum tre
meter.
- Sørg for at kjøleskapet koplinger og flaskens munnstykke kontrolleres når du kjøper eldre
campingvogn eller bobil.
- Sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte.
Apparater beregnet for innebruk må ikke brukes utendørs.
Sjekk det elektriske anlegget (både 230 volt og 12 volt). Pass særlig på at ledninger ikke er
skadet.

Sak 11: Tanker om Caravanplassen og Avdelingen.
Styret ønsker å jobbe for åpenhet, og et bedre samhold.
Fylle opp tomme Caravanplasser, og har som mål at det etter hvert skal bli fult på
Caravanplassen igjen.
Styret ønsker å gjeninnføre sosiale aktiviteter, samt jobbe for at de aktiviteter som er satt opp,
blir gjennomført.
Det ønskes flere uformelle fellessamlinger på brakka og på plassen forøvrig bl.a.
Medlemmene på plassen oppfordres til gjerne å bruke Facebook, når det er uformelle sosiale
sammenkomster på Skaidi. Planlegge aktiviteter, grilling eller andre ting. Så lagt ser det ut til at
det har virket og flere og flere benytter seg av denne kanalen.
Det er et ønske om en opprusting av området. Både inne og ute på dugnad.
Dugnadshjulet settes opp igjen til sommeren, og styret håper medlemmene vil være flinke å
bidra.

Sak 12: Hva ønsker medlemmene?
På spørsmålet hva medlemmene ønsket, og hva de kunne bidra med pratet ikke akkurat folk i
munnen på hverandre.
Men det kom etter hvert frem synspunkter på at man skulle bli flinkere til å varsle om sosiale
sammenkomster, slik at flere kunne bli dratt inn i det.
Det har vært et lite generasjonsskifte på plassen over de senere årene, og vi har fått en del yngre
medlemmer med barn inn. Dette er positivt, men det krever samtidig at vi må få opprustet både
utstyret, og også lekeplassen på sikt der inne.
Medlemmer har også vært flinke til å komme med bl.a leker til ungene, etter at leder sendte ut
en forespørsel på mail i april, og det er veldig positivt.
Ungene ser også til å like at det er kjøpt inn fargeblyanter, papir, osv. Enkle ting som kan gi mye
sosialt og et avbrekk i dagen på Caravanplassen.
Når dugnadshjulet kommer opp, håper styret at de som har mulighet blir med å tar i et tak.

Sak 13: Eventuelt.
Ingen innkomne saker på eventuelt, som ikke var snakket om inn under de andre sakene.
Syret hadde fått sponset en del gevinster, blant annet 2 fruktkurver. Salg av lodd til
medlemmene på møtet i pausen, ga kr 2030,- til avdelingskassen. Styret takker så mye de som
kjøpte lodd, og bidro til fellesskapet. Og pr i dag, har vi altså fått inn over ti tusen på
lotteri/bingo med påsken og medlemsmøtet. Dette er imponerende, og vi takker igjen for at dere
stiller opp.
Møtet avsluttet kl 20.40
Referent,
Kjersti Sollien Iversen.

