Styremøte nr 6/2017 NBCC avd. Hammerfest.
Torsdag 2. november 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 52/2017 Godkjenning av referat forrige møte.
Enstemmig godkjent uten merknader.
Sak 53/2017 Økonomi.
Den økonomiske situasjonen for avdelingen er relativt god. Vi har nå 144 000,- på
brukskonto, pluss 206 000,- på depositumskontoen. Det mangler noen få
plassleier i sin helhet, og også alle strømregningene for hele året.
Disse vil bli sendt ut nå i november, når vi får en pekepinne på forbruk etter 6 uker
med nye målere. Med tanke på alt som er gjort på plassen i år, og det at man ikke har
tatt opp lån, så er dette meget bra.
Sak 54/2017 Info fra Plasskomitė.
Septikk er blitt tømt. Ny pumpe er ikke blitt montert. Plasskomitėen sjekker opp
dette videre, for å få det fikset.
Utelys er i år også en utfordring for oss, og det er fortsatt ikke ok.
Det skal monteres opp så raskt som mulig provisoriske lamper på områdene som er
mørke, som går på fotocelle, slik at vi er oppdekt med lys denne vinteren. Neste
sommer vil dette ha høy prioritet, for å få sluttstilt dette på en tilfredsstillende måte.
Sikkerhetskontroller av vogner/bobiler.
NBCC har pålagt alle avdelingene å gjøre sikkerhetskontroller av vogner/bobiler som
er fast på avdelings eide campingplasser. I teorien veldig bra, men plasskomitėen føler
at en del av det som skal sjekkes er utenfor hva de har mulighet eller kunnskap til å
kontrollere. Jan Åge ringer ned til NBCC sentralt og tar en prat med de, angående
dette.
Fiber Skaidi.
Jens har ordna pris til oss på fiber til klubben. Pris pr mnd 525,- Speed kulling 50/50 .
Med mulighet til å øke denne opp til 100/100 dersom det skulle være behov for det.
Pris for etablering, montering, antenner, ruter, rør ,materiell og kabel 37580,dersom vi tar mye av arbeidet på dugnad.
Da får alle vogner Internett. I tillegg kommer leie av maskin, og evt tillegg dersom vi
trenger flere forsterkere enn det som det er tatt utgangs punkt i.
Rundt regnet Kr 40 000,- .
Vi må grave ned røret fra stokken bak plass 58. Dette arbeidet er satt til å foregå på
dugnad lørdag 4. november.

Leder legger ut informasjon om at de som ønsker benytte seg av
tilbudet kan gi en tilbakemelding på det.
Da vil de få passord for tilknytning når alt er klart. De som ikke ønsker å betale
engangsavgiften, vil da heller ikke få Wifi, og slipper da engangsavgiften.
Det vil fortsatt være fritt Internett i brakka, men ønsker man tilgang på sin egen
caravanplass, må man betale for det i form av en engangsavgift.
Vi har i utgangspunktet beregnet en avgift på ca kr 600,- i engangsavgift, men det kan
bli en minimal økning, over 600,- før alt er sluttstilt, så man er klar over det.
Avgiften hver mnd tar klubben. Men vi må prøve å dekke inn etableringskostnaden.
Med å sette summen så lav som ca 600,-, er det et ønske at alle knytter seg på, slik at
man får dekt inn kostnaden, samtidig som man ikke gjør dette for å tjene på tilbudet.
Sak 55/2017 Vasking brakke.
Skaidi Hytteservice er oppe å går igjen, etter at de tidligere lå nede.
I henhold til årsmøte vedtaket av februar 2017, benyttes disse til vasking av brakke.
Annen hver uke i perioden 15/1-1/10.
Leder tar kontakt med Skaidi Hytteservice og får kontrakt på vasking med pris.
Sak 56/2017 Oppsummering Tyttebærtreffet 8-10 september.
Tyttebærtreffet var i år også en suksess, og vi var utrolig heldig med været.
Det er allerede booket inn og satt dato for Tyttebærtreff i 2018.
Datoen er satt og booking bekreftet til 7-9 september 2018, på samme plass.
Når det gjelder tidsskjema, må vi bli flinkere til å overholde det. Er det satt en tid, må
vi forholde oss til det.
Det ble under treffet 2017, oppdrettet en Facebook gruppe som nå heter
Tyttebærtreffet 2018. https://www.facebook.com/groups/117192592321613/
Det er også laget et arrangement på Facebook, som vi må prøve å folk til å knytte seg
på over neste år : https://www.facebook.com/events/1142169189248536/
Med å ha en egen Facebook gruppe som flittig kan brukes når det nærmere seg treff,
og tiden treffet er, vil det bli ennå enklere å informere folk om hva som skjer.
Det i kombinasjon med å overhold tidsskjema burde forhåpentligvis bli meget bra.
Også neste år skal det satset på ungene, og Jacuzzi er bestilt også til da, så fremst den
er oppe å går.
Vi begynner å nærme oss en smertegrense når det gjelder strømplasser, men plassen
har flere plasser uten strøm, så dersom antallet påmeldte fortsetter å stige, vil det
ikke være nok strømplasser. Men da har man uansett en del plasser uten strøm.
Vi tar påmelding etter først til mølla prinsippet. De første som melder seg på er sikret
plass med strøm, så langt det rekker. De siste får evt plass uten strøm, dersom det blir
fult. Vi er da tross alt caravanister. 
Før neste treff skal det kjøpes inn ett par kasser som vi skal ha alt det vi trenger til å
arrangere treff/aktiviteter utenfor området. Dette gjøres slik at man slipper lete opp
og låne det man trenger, og kassene kan da etter treffet fylles opp på nytt av det som
man trenger mer av, og senere med det man trenger til selve treffet av dato varer.
(Vaffeljern, bolle, bestikk, kopper, fat, kaffe, vaffelrøre osv.)

Kassene må være i et slikt materiell at det tåles å fraktes og brukes over år.
Jan Åge har ansvar for å sjekke opp og fikse kasser før neste treff, med aktuelt
innhold.
Vi kjøper inn komplett kokesett 40 liter med innerist, gryte, brenner og regulator.
Kjersti kjøper en slik til avdelingen, så har vi når vi skal arrangere noe, og har
behov for å lage større mengder i en gryte. Pris 1990.-

Sak 57/2017 Referat Regionårsmøtet.
Regionårsmøtet gikk av stabelen samtidig som Tyttebærtreffet på samme plass. I år
startet møtet tidlig lørdag, slik at det ikke kom i merkbar konflikt med vårt treff.
5 av totalt 7 avdelinger var representert på Regionårsmøtet.
Å holde medlemstallene oppe, og helst øke disse, står sentralt i alle avdelingene.
Regionen har hatt en nedgang på 14 stk siden 2016. Men det jobbes kontinuerlig med
å få opp medlemsmassen, og de ulike avdelingene jobber også med aktivt å verve
medlemmer. Avdeling Hammerfest har ingen endring i medlemstall i løpet av året.
Også i år fikk avdeling Hammerfest skryt fra sentralt hold og Visepresidenten for godt
arbeid innad i avdelingen, og hva vi klarer å få gjennomført. Spesielt vårt arbeid med
tanke på barna på treff, blir lagt merke til. Men også den roen som er i avdelinga.
Er en del andre avdelinger i Regionen som sliter litt, på ulike måter. Og det er ikke like
enkelt å oppnå kontakt og kommunikasjon med alle avdelingene.
Ottar Kaspersen fra avdeling Nordkapp har ett år igjen som landsstyre representant
mens Kjersti Sollien Iversen fra avd. Hammerfest, ble valgt inn som vara
landsstyrerepresentant for ett nytt år.
Sak 58/2017 Regler & retningslinjer Caravanplassen.
Reglene og Retningslinjene til Caravanplassen var oppe på dette styremøte, for
tilføyelse av bruk av vedovn, ref Forebyggende brann Hammerfest. Nytt punkt § 6 d)
”Som varmekilde er det ikke lov å benytte eller ha vedovn installert i spikerteltet, da
dette ansees som en fast installasjon, mens spikerteltet skal være en midlertidig
transportabel konstruksjon.”
Sak 59/2017. Brøyting Vinteren 2017/2018.
Med en brøyteregning på over 55 000,- fra Holmgren sist vinter, må vi i år prøve gjøre
noen tiltak. Vi har tidligere år ligget på 21-25 tusen i brøyting pr sesong.
Skaidi Hytteservice har kommet med fast pris på 35 000,- men skal da sørge for at det
er åpent hver dag til brakka, og rundt hele plassen til hver helg, og hele helga.
Spørsmålet er egentlig om de har stor nok maskin til å klare å holde det de ”lover”.
Jan Åge har fått i oppdrag å sjekke med Holmgren og Sakshaug om de kan gi noen pris
på brøyting for sesongen 2017/2018.
Endelig beslutning tas på styresiden, så fort vi har fått en pris fra de ulike.

Sak 60/2017 Årsfest 25/11.
Invitasjon til årsfesten ligger ute på hjemmesiden og Facbook siden. Leder sender en
mail til alle i løpet av helga for å minne de på denne, og påmeldingsfrist.
Kjersti & Ann Inger dekker opp i hestesko fredag 24. november.
Kjersti lager maten til årsfesten.
Dørene åpnes kl 19.00. Matservering fra ca kl 19.30.
Sak 61/2017 Medlemsmøte 2017/2018.
Pga laber oppslutning har vi valgt å ikke ha medlemsmøte i år. Vi innkaller til et
medlemsmøte etter årsmøtet februar 2018. Er det interesse for det, tar vi et møte,
er det ikke interesse for medlemsmøte etter årsmøtet går vi hjem.
Dette sendes ut innkallelse i forbindelse med årsmøtepapirene i januar.
Det legges også ut info om det på hjemmesiden at er det interesse for medlemsmøte
blir det avholdt rett etter årsmøtet 2018.
Sak 62/2017 Dato Årsmøtet 2018.
Årsmøtedato er satt til onsdag 14. februar 2018, så fremt lokalet er ledig.
Frivillighetssentralen, Hammerfest, klokken 18.00.
Kjetil booker dato, og hører at den er ledig.
Så fort dato er bekreftet, legger leder ut varsel på hjemmesiden/Facebook sidene og
sender ut varsel pr mail til alle medlemmene om dette, med informasjon om frister,
og hvem som er på valg.
Sak 63/2017 Julebord styret.
Det er ønskelig med et julebord for styrets medlemmer. Siden møtene avholdes på
jobben til leder, tas det ikke møtegodtgjørelse på kr 300,-pr møte som det er vedtatt
på årsmøtet. Pga en del kollisjoner med andre arrangementer, settes dato til lørdag 6.
januar 2018 på Skansen (Scandic). Bjørn har i oppgave å få pris pr person.
Sak 64/2017 Skaidi.
Leder sender ut brev som avtalt på møtet.
Sak 65/2017. Medlemsfordeler.
Er ikke gjort noe mer med medlemsfordelene. Bjørn og Einar tar opp tråden der.
Sak 66/2017 Eventuelt.
a) Varmepumpe Brakke.
Det kjøres nå en kampanje på installasjon av komplett varmepumpe fra Bosch.
Prisen ferdig montert skal være 18 000,Strømregningen vår til brakka er såpass høy på vinteren, at det vil på sikt lønne
seg å installere varmepumpe.
Jan Åge og Bjørn sjekker opp dette, og dersom det lar seg gjøre, så bestiller vi en
varmepumpe for montering på brakke.

b) Vervekampanje
Leder har fått tillatelse hos NBCC sentralt å kjøre vervekampanje på medlemskap i
avdeling Hammerfest. Kampanjen skal kjøres i Hammerfest messa 10 & 11.
november, og 1 års medlemskap av avdelingen koster da kun kr 250,-, mot kr
550,- normalt.
Det er bestilt vervemateriell. Kjersti står på ”stand” fredag og lørdag, i forbindelse
med at hun er der begge dager.

Neste styremøte onsdag 13. desember kl 20.00 på Kleven Jakt & Fiske.
Leder av valgkomitéen innkalles også på det møtet.
Møtet avsluttet 21.44
Referent,
Kjersti Sollien Iversen..

