Styremøte nr 4/2017 NBCC avd. Hammerfest.
Torsdag 1. juni kl 20.00 Sted: Kleven Jakt & Fiske AS
Tilstede: Kjersti Sollien Iversen, Einar Paulsen, Jan Åge Sunquist, Ann Inger
Rønquist , Kjetil Jakobsen, Bjørn Egil Jakobsen, Bjørn Eliassen, Tom Christian
Robertsen. Frafall: Tove Myrland Thomassen.

Saksliste
Sak 27/2017

Godkjenning av referat forrige møte.
Enstemmig godkjent uten merknader.

Sak 28/2017

Økonomi og regninger.
Sunn økonomi, men siden vi ikke tar lån, kommer kontoen til å synke
betydelig i løpet av året. Gjennomgang av åpne poster.

Sak 29/2017

Strømsøyler, målere og avlesning.
Arild skal lese av strømmen, så raskt alle målere er tilgjengelige.
Bjørn sjekker opp hvilke målere som vi kan bruke, så bestiller Jan Åge
dette. Det tas sikte på å få dette ut til dugnaden som skal være i
september 2017.
Foreløpig litt usikker på hvordan disse målerne er, men Bjørn bytter
eventuelt kontakt dersom det må gjøres.
Ansvar for å få dette gjort er Bjørn og Jan Åge.

Sak 30/2017

Info fra plasskomité.
Vi har fått inn en del oppsigelser. Tas til etterretning.
Kjersti oppdaterer listen på hjemmesiden.

Sak 31/2017

Medlemsmøte før dugnad?
Utgår. Det legges heller ut informasjon om dugnaden på
Facebooksiden/Hjemmesiden. Har vært svært liten interesse for
medlemsmøte etter de siste gangene. Er nesten bare deler av styret og
noen få andre på disse møtene. Tas opp til en ny vurdering på neste
styremøte på høsten.

Sak 32/2017

Dugnad 23-25 juni 2017.
Bestille sand/singel 2 last, til grusing av vei.
Vi leier maskin/dumper fra Isak for å bruke den helga.
Jan Åge handler inn det som trengs av utstyr til dugnaden av materiell.
Dersom det blir tid så tar man en oppgradering av lekeplassen på indre
område. Kjøper inn utstyr, sandkasse med lokk og monterer opp. Men vi
er her avhengig av at foreldrene som ønsker dette til sine barn, selv tar i
et tak. Plasskomitten har allerede så mye arbeid på seg, at de evner ikke

ta på seg ennå mer. Dersom ingen utenom styret tar tak her, usettes
dette til 2018, og St. Hans dugnaden.
Sak 33/2017

Innkjøp vaskemaskin til mopper.
Utgår, da Skaidi hytteservice er konkurs. Det var de som ønsket
moppemaskin til vask av mopper.

Sak 34/2017

Rabattavtaler NBCC. Avd Hammerfest.
Her har det ikke skjedd noe mer. Vi må jobbe videre med dette.

Sak 35/2017

Regler & retningslinjer Caravanplassen.
Kjersti delte ut og la frem et forslag på regler og retningslinjer. Hver
enkelt må lese gjennom dette til neste styremøte, så går vi gjennom
punkt for punkt, før disse presenteres for medlemmene. Tas opp på
første styremøte etter ferien.

Sak 36/2017

Tyttebærtreffet 8-10 september.
Vi kjører tilnærmet opplegg som i fjor. Detaljene settes på første
styremøte etter ferien. Det blir også regionårsmøte på
samme plass i år, men møtet skal være på tidlig på lørdag, slik at det ikke
kommer i konflikt med treffet vårt.
Pris kr 800,- inkludert strøm og mat pr ekvipasje for de som deltar.
Kjersti oppdaterer hjemmesiden vår på dette.

Sak 37/2017

Kvalsund Kommune.
Det tas kontakt med Kvalsund kommune for å høre med muligheten for
tak over bobil/campingvogn, på de plasser hvor dette kan være aktuelt,
og hvor det ikke kommer i konflikt med naboen.

Sak 38/2017

Brøyting 2016/2017
Fått regning på over 55 000- i brøyting for siste sesong.
Tar kontakt med de for timeoversikt. Men har må noe gjøres for neste
sesong. Klubben tåler ikke på sikt slike brøyteregninger, uten å øke leien.

Sak 39/2017

Eventuelt
Internett/Kabel.
Einar sjekker opp videre med Hammerfest Energi.

Neste styremøte Torsdag 22. juni kl 20.00 på Kleven Jakt & Fiske AS
Møtet avsluttet 21.36
Referent,
Kjersti Sollien Iversen.

