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Optimisthaugen
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95 19 05 12 / 93 88 51 91
E-post: optimisthaugen@gmail.com

Medlemsmøte på Norbil på Stangnes 04.04.2017

Leder ønsket velkommen til alle 16 oppmøtte.

Sak. 1.
Nytt fra lokalt.
- Det ble vedtatt på vårt årsmøte at det skulle opprettes et utvalg til å revidere Reglementet på
Optimisthaugen. De som er i dette utvalget er: Rune Gjerde, Arvid Waage og Harald-Arne Karlsen.
De er kommet i gang med arbeidet.
- Teknisk kontroll blir tirsdag 30. mai på Harstad Trafikkstasjon kl. 17.00.
- Info om Nord-Norsk pinstreff i Alta, første helga i juni. Pinsehelga. Alle oppfordres til å dra på
dette. De har hatt problemer med påmeldingen, så, for de som ikke har fått tilbakemelding om å
betale depositum på 300,- så anbefales det å sende mail til: pinsetreff2017@nocc.no med ny
påmelding. Treffavgift er 1000,- pr. enhet (vogn/bobil). I dette inkluderer det konkurranse, middag
og fri entré til festen/dansen på pinseaften.
- Caravan messe til våren. Vi har undersøkt om å ha dette i og rundt Stangneshallen.
Stangneshallen er opptatt de helgene vi har anledning å ha dette.
- Skilt nede i krysset på Optimisthaugen. Vi har henvendt oss til Statens vegvesen om å få dette
flyttet.
- Container på Storjorda i påsken. Paul-Erik jobber med å få dette ordnet.
- Komité på Optimisthaugen er: Siv-Jorun og Rune Gjerde, Rita og Bent Kampen og Ronny Gjerde.
Sak. 2.
Nytt fra Regionen.
- Siste styremøte i regionen gjaldt i hovedsak landsmøtet.
- På landsmøte ble det vedtatt utbetaling til avdelingene på 20 %.
- Positiv utvikling i medlemstallene i regionen.
- Det jobbes med å få en felles aktivitetskalender for regionen.
Sak. 3.
Nytt fra sentralt.
- Ny medlemsavtale med Dekkmann. De har inngått den samme avtalen for hele landet, som vi
har her i Harstad. Rabatt på dekk, dekkhotell, felger, batterier og service.
- Drivstoffrabatt på Esso. Blant annet, 45 øre pr. liter i rabatt.
- Overskudd sentralt på ca. 2 mil.
- Det er vedtatt 20 % utbetaling av kontingentandelen til avdelingene.
- Vervekupong sendt ut til alle bobileiere. Vellykket vervekampanje. Nesten 700 innmeldinger på
nye medlemmer
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Sak. 4.
Noe fra Optimisthaugen.
- Det blir samme opplegget for påsken som tidligere så fremst vi får inn folk til å arrangere og
premier nok.
- Vi har ledige plasser for døgnleie om noen vil komme å være sammen med oss.

Sak. 5.
Norbil Slipper til.
- Raymond Vang fortalte litt om Norbil.
- Godkjent verksted for bobil og kan ta service og EU-kontroll inntil 7,5 tonn.
- De har en introduksjonspris på 990,- på EU-kontroll. Bare å ta kontakt for avtale.
De som ville kunne gå ut å se i de tre enhetene som Sortland caravan lot stå igjen etter helgen.

Vi takker for at vi fikk komme til Norbil å bli kjent med dette verkstedet.

Ref.
Rita Kampen.

Møtet hevet kl. 19.50.

