Hammerfest, 6. februar 2022

Styremøte for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Hammerfest
Dato: 24/1-22
Kl: 1900
Sted: Frivillighets sentralen.
Innkalt: Helene Paulsen, Jan Åger Sundquist, Bjørn Andor Rønquist, Kjetil Jacobsen,
Tom Cristian Robertsen, Trond Stamsvik og Tone Holmgren, en representant fra
plasskomite. Hele styret var tilstede. Men plasskomite kunne ikke møte.
Sak 1: Godkjenne protokoll fra forrige møte
Sak 2: Økonomisk oversikt
Kort konto: 6.289,24
Depositum Konto: 43 000
Bruks konto: 144.834,28 (100 000 kr er ett lån som skal betales tilbake i Juni).

Sak 3: Innkommende post:
 NBCC
 Plasskomite
Sak 4: Plasskomite
Bestilt nye ovner, hatt elektriker for å se hva som må gjøres i forhold til varmepumpe.
Sak 5: Medlemsfordeler
Da flere av våre medlemmer etterlyser medlemsfordeler i nærområdet. Har leder
vært en runde rundt i byen og forhørt seg ang dette. Nesten alle ville tilby oss
medlemsrabatter. De ønsker gjerne at vi deler reklamer på vår FB side for deres
bedrifter i gjengjeld.
Kleven Jakt og Fiske gjelder for hele Finnmark. De ønsker å fortsatt gi oss en rabatt
på 10% på personlig bekledning, men også på turutstyr. Dersom vi kan dele
mailadresser til alle i nbcc vil dette gi oss en rabatt på 20% ved at de sender reklame
ca 1 gang per mnd. Leder har sendt mail til alle i NBCC Avd Hammerfest der hun ber
om tilbakemelding på om noen ikke vil dele sin mail med kleven. Ingen har sendt
tilbakemelding at de ikke ønsker dette. Helene skal ta kontakt med Kleven ang dette.
H.O. Motor gjelder for hele Finnmark. 10% på all bekleding, briller, hjelm, sko etc.
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Mekk som skal utvide sitt campingsortiment ønsker per dags dato gi oss en
medlemsfordel på 10% på alt utenom maskiner og elektornikk. Men her kan det
hende han kan komme med noe mer etter hvert som han har fått utvidet sitt
sortiment.
Båt og motor ønsker å gi oss en medlemsfordel på 10% på bekledning, fiskeutstyr og
div (alt utenom motor, elektronikk).
Bowlingen: Barna får hver serie for 50 kr istedenfor 75 kr per serie.
Esso: 20% på gass
Disse rabattene er kun gyldig ved fremvisning av medlemskort. Gjelder ikke på
allerede nedsatte priser.
Sak 6: Informasjon fra lederkonferanse 23-24 Oktober.
Medlemstallene fortsetter å dale. Før følte medlemmer en tilhørighet til NBCC, mens
nå er vi mer opptatt av at folk vil ha noen igjen for sitt medlemskap. Det er også slik
at der har vært treff og arrangementer der noen medlemmer har følt seg ekskludert
og lite velkommen. Vi ser også at de medlemmene vi har nå er mange godt voksene.
Og enkelte NBCC eide campingplasser har nå nesten bare eldre mennesker.
Hva vil si at vår region sitt ansvar i dette? Hva kan vi gjøre for å verve flere
medlemmer?
Vi har ingen utstyr i forhold til når vi skal stå på stand eller når vi skal arrangere treff.
Men dette koster penger, og blir ikke prioritert nå.
-

Trenger vi kurs i verving?
Ha annonser i avisen i forhold til treff
Ta eierskap i klubben selv om vi ofte føler oss langt unna administrasjon. Vi
må bygge opp NBCC her i nord når avstandene er så lange. Eget barnas treff
her i nord ønsker regionen å arrangere.
Medlemsfordeler
Rydde opp i hjemmesider. Har vi noen i styret eller andre medlemmer hos oss
som kanskje er litt mer datakyndig enn Helene? Som kan ta denne jobben?
Markedsføre medlemskortet
Markedsføre det som vi nå har fått medlemsrabatter hos.

Etter styret og plasskomite hadde kurs på Skaidi hotell kom det fra noen spørsmål på
hvor mange prosent av den andelen vi betaler i medelmskontigent til NBCC som vi
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får tilbake. Dette er 20%. Det kom også frem at noen har opplevd at medlemsfordeler
som er reklamert for på NBCC sine sider ikke eksistere. Dette blir det nå tatt tak i.
Hvilke aktiviteter kan vi tilby våre barn og unge? Gi de noen flere opplevelser på
caravanplassen. En dag er det de som forhåpentligvis skal ta over campinglivet. Og
da er det viktig at de har gode og morsomme minner fra caravan livet.
NBCC skal gå gjennom sine vedtekter da det er slik at den ene regelen kan slå i hjel
den andre regelen. Noe som også kan gjelde vårt reglement. Vet vi noen som er god
på dette i vår klubb og som vi kan spørre om å gå gjennom vårt reglement?
På møtet ble det snakket en del om personvern i forhold til bilder som legges ut på
FB. Jeg (leder) har sett litt på vår side og må si at den senere tid har det for det
meste vært bål og kaffetrakter bilder. Men dersom man skal legge noe ut må man
forsikre seg at man har samtykke hos den enkelte som er på bildene.
Dag 2 av møtet gikk til en workshop. Der jeg ble satt på gruppe med andre
ledere/region ledere der det var avdelings eide campingplasser. Vi fikk en del
spørsmål utlevert som vi skulle svare på. Dette kommer til å bli skrevet ned på nytt
og sendt til oss. Men her dukket det opp en del problemstillinger som jeg er usikker
på om vi har tatt stilling til:





Vi er lovpålagt å ha intern kontroll av det elektriske anlegget hvert 5 år, av de
som leverer strøm til oss (Hammerfest energi).
Vi sitter med ett stort ansvar dersom noen barn skader seg i trampoline eller
lekeplass. Hva gjør vi i forhold til dette?
Har vi skjema for internkontroll på Skaidi. Skal gjennomgås årlig og lagres i
egen perm på skaidi.
Nå som strømprisene er så ustabile burde vi ha en minstepris, mens øvrepris
er da gjennomsnitts pris uten tak dersom prisen skal stige voldsomt. Sak til
årsmøtet? Der er enkelte Campingplasser sør som nå har gått i minus med
40000 kr på en mnd grunnet strøm.

Sak 7: Det elektriske anlegget på Skaidi
Her må vi få gått skikkelig gjennom hva som er mangel fullt på Skaidi.
Sak 8: Informasjon fra Advokat.
Dette har styret fått som informasjon på Messenger tidligere.
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Sak 9: Definere oppgaver styret og plasskomite:
Etter styreverv kurs på Skaidi hotell er det nå på tide at vi får definert og fordelt
ansvar mellom styremedlemmer og plasskomite. Dette må styret ta tak i etter
årsmøte. Alle må tenke gjennom de faste oppgaver vi har i styret og plasskomite slik
at vi får bedre rutiner.

Sak10: Årsmøtet

Sak
Div:
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