Protokoll
for årsmøte 2022 i
NBCC avd. Hammerfest
NBCC avdeling Hammerfest holdt årsmøtet på Frivillighets sentralen 09.02.2022
Det møtte 22 medlemmer som alle hadde gyldig medlemskap. Regnskaps fører kunne ikke møte.
Pkt. 1. Åpning og konstituering
Møte lederen refererte møteinnkallingen. Ingen bemerkninger, den ble godkjent.
Møte lederen ba om ett minutts stillhet for å minnes de medlemmer som er gått bort siste år.
Møte lederen refererte følgende dagsorden:
1. Åpning og konstituering
2. Valg av dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Årsberetninger
4. Regnskap og revisors beretning
5. Innkomne forslag
6. Budsjett
7. Valg
8. Avslutning
Dagsorden ble vedtatt, og møtet erklært lovlig satt.
Pkt. 2. Valg av møteleder/sekretær
Helene Paulsen ble valgt til møteleder.
Tom Christian Robertsen ble valgt til møtesekretær.
Nina Jørgensen og Inge Myrvang ble valgt til å underskrive protokollen.
Pkt. 3. Årsberetninger
Helene Paulsen refererte styrets beretning for 2021.
Beretningen er vedheftet protokollen.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent med overnevnte merknader.
Pkt. 4. Regnskap
Kasserer Jan Åge Sundquist refererte regnskapet for perioden.
Dette viste en omsetning på i alt kr: 444.940,09
Utgifter kr: 486.087,31
Renteinntekter kr: 218,69
Renteutgifter: 104,48
og et underskudd på kr: 41.033,01
Revidert av Kine Rønquist.

Pkt. 5. Innkomne sak
Innkommende saker fra styret og medlemmer:
1. Strøm taket på 1,50 kr per kwh

Slik det er nå har vi satt ett tak på 1,5 kr per kwh, men slik styret ser det må vi ta bort ett tak da vi
frykter for at dette med tiden kan medføre underskudd i våre budsjetter.
Forslag fra styret/plasskomite er at vi fortsatt har en minste pris på 1 kr per kwh, men dersom strøm
prisen går over dette blir der regnet ut et gjennomsnitt av den prisen det har vært i løpet av det halv
året strøm regning blir sendt ut for.
Vedtak: 21 for, 1 mot.
2. Forslag om å øke plassleien.
Slik økonomien er ved caravanplassen på Skaidi med mye vedlikehold (trenger nye filter til vann,
dyrere eiendom skatt, dyrere strøm, dyrere forsikringer, manglende buffer, lite penger på depositum
kontoer, utbedring av strømanlegget). Mener styret og regnskapsfører det er nødvendig å øke
plassleien til 6000 kr inkl. moms.
Vedtak: 17 for, 5 mot.
3. Strøm avlesning
To ganger per år ble det bestemt ved siste årsmøtet at leietakere på caravanplassen selv skal lese av
strømmen sin, og plasskomite skal ta en kontroll på dette en gang per år for å kontrollere at dette har
gått riktig for seg. Men det er slik at noen ikke orker å lese av sin egen strøm. Det er da noen andre
som må gjøre dette for dem. Noe som gir klubben ekstra utgifter (kjøregodtgjørelse) og plasskomite
får en ekstra jobb med å gjøre. Vi i styret og plasskomite foreslår dermed at de som ikke leser av
strømmen sin selv må betale kjøregodtgjørelse til klubben som blir fastsatt av de satser som gjelder
hos statens reise regulativ ved bilkjøring.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
4. Plassreglement og de som ikke gjør opp for seg innen rimelig tid.
Ifølge vårt reglement ved caravanplassen på Skaidi står det at dersom forfalt kontingent eller strøm
må innfordres av purring, anses plassen som oppsagt når inkassovarsel sendes ut. Mens en annen
plass står det at alle tidligere krav må være betalt før vognen plasseres ved sesong start. Den ene
regelen overgår den andre, som gjør at det blir vanskelig for styret å vite hva de skal forholde seg
til.
Styret foreslår dette:
Når kontingent må innfordres av purring, anses plassen som oppsagt når inkassovarsel sendes ut.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
5. 1 mnd. oppsigelses tid for leietakere ved Caravanplassen på Skaidi
Slik det er nå kan man si opp sin plass ved caravanplassen på Skaidi helt fram til 31 august. For
regnskapsfører og styret medfører dette en del ekstra arbeid i forhold til at plassleien også faktureres
akkurat i dette tidsrommet. Derfor foreslår styret at der er 1 mnd oppsigelses frist for alle som skal
si opp plassene sine (senest 31 juli), slik at vi slipper å sende ut faktura til leietakere som skal si
opp. Gir også bedre oversikt for hvilke plasser som blir ledig.
Det kom forslag på møtet at 30 juni var en mer hensiktsmessig dato.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.
6. Treff.
Er det interesse for å arrangere treff? Vi trenger flere enn bare styret til å arrangere dette, da ikke
alle i styret drar på treff.
Ingen avstemning, men det er interesse for treff.
7. Gevinster
Vi trenger frivillige til å samle inn gevinster til påske 2022. Kan ikke bare ha vin gevinster om vi
skal arrangere bingo både for barn og voksne.
Flere meldte seg til å skaffe gevinster som ikke inneholder alkohol.
8. Fryseboks
Kommet inn en sak fra leietaker på Caravanplassen ang full fryseboks:
Selv om der ikke er noen leietakere til stede ved campingen er fryseboks ofte helt full. Det er ett
forslag om at alle som benytter seg av fryseboksen må ta med seg det som ikke blir brukt når de
drar hjem fra caravanplassen. Fryseboksen kan ikke bli brukt til å lagre mat i lengere tid da den er
til felles bruk og ikke en privat fryseboks. På sommeren må alle laksefiskere ta med seg laks hjem
etter hvert som de drar fra plassen. Da all fisken gjør det vanskelig å finne fram fram. Der er også
noen som har store plastkasser liggende i frysen til enhver tid. Disse tar unødig mye plass. Vi må
vise hensyn og tenke på hverandre.
Hilsen medlem/leietaker
Styrets henstilling: Styret er enig i at fryseboksen skal benyttes kun når du er på Skaidi. Når du drar
fra Skaidi, må du ta med deg dine frysevarer hjem. Vi benytter plastposer og skriver navn på posen
for å ikke ta opp for mye plass. Plastbokser tar for mye plass. Boksen skal være tom til hver
dugnad.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 6. Budsjett
Møtelederen refererte styrets forslag til budsjett, og lederen redegjorde for forslaget. Forslaget er
vedheftet protokollen.
Budsjettet ble grundig drøftet, men det kom frem ingen forslag til endringer.
Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.
Ptk. 7. Valg
Da det ikke lyktes ved siste årsmøtet og få inn noen til en valgkomite, har styret hatt denne jobben.
Det er sendt ut mail til alle medlemmer. Vi fikk da inn ei som kunne tenke seg å sitte i styreverv.
Følgende ble valgt:

Leder: Helene Paulsen (1 år)
Nestleder: Siv Iren Martinsen (ny 2 år)
Kasserer: Jan Åge Sundquist (1 år)
Sekretær: Tom Christian Robertsen (2 år gjenvalg)
Styremedlem: Kjetil Jakobsen (1 år)
To vararepresentanter:
Tone Holmgren og Trond Stamsvik
Valgkomite: Ingen meldte sin interesse. Vi forsøker å sende mail til medlemmer i håp om at noen
melder seg. Men Karin Isaksen vil være med på dette men ikke alene. Så om ingen melder seg blir
det styret og Karin Isaksen som tar denne jobben.
Ridderkollegiet: Vi har ingen ridder i klubben vår, og sliter med å fylle opp de andre postene så da
velger vi å ikke prioritere dette.

Pkt. 8. Avslutning
Det ble takket den som gikk ut av styret.
Utdeling av medaljer.
Gaver
Møtet hevet kl.
Hammerfest 09.02.2022.
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