Styremøte mandag 16. mars 2015 kl. 19.00 på Caverion.
Til stede:
Forfall:

Kristin, Stein, Ivar og Øyvind
Elisabeth og Liv

Saksliste:

12. Innkalling
13. Referat fra siste møte
14. Post
Innkommet post
Medlemsstatistikk
15. Regnskap
16. Teknisk kontroll i samarbeid med Biltilsynet
17. Status i fht påskestunt og andre planlagte aktiviteter
18. Status i fht ny nettside for NBCC
19. Eventuelt

Sak 12.

Ok.

Sak 13.

Ingen merknader. Referatet godkjent tidligere på mail.

Sak 14.

Post fordelt – faktura fra Bimbo (årsmøte) + utskrift fra banken.
Siste status er fortsatt 205 medlemmer. Vi har ikke tilgang til å hente ut
tallene selv siden dette ikke er ferdig på den nye nettsiden.

Sak 15.

Avd. har bra økonomi, fortsatt vel 256 000 på høyrentekontoen. På
brukskontoen er det en mindre sum siden det er forsinkelser i overføring
fra NBCC sentralt, og det er betalt kostnader knyttet til Årsmøte og
honorar til leder for 2014. Det er forventet at det kommer inn kontingent
for februar og mars om ikke så lenge.

Sak 16.

Vi har fått en avtale med Biltilsynet om teknisk kontroll av vogner 10. juni,
det er den eneste dagen de har anledning. Det er fra kl. 12.00 og utover
ettermiddagen så lenge det er vogner i kø. Det er en litt «uformell»
kontroll i den forstand at man ikke får mangellapp, og det går kun på det
som har med sikkerhet å gjøre – bremser, dekk osv osv. Her vil vi sjekke
ut interesse på forhånd, slik at vi ikke tar opp tiden til Biltilsynet dersom
det ikke er interesse for tilbudet. Blir det kontroll, så er det også åpent
for «ikke medlemmer».

Sak 17.

Det er en del medlemmer som har hentet ut påskegaven, men påminnelse
sendes også ut sammen med dette referatet. Evt siste påminning også
rett før påske. Tilbudet gjelder ut mars.
Stein har sjekket leie av Årestua i vår (grillparty), og tilbud fra Badeland
(evt aktivitet til høsten). Årestua kan leies for kroner 1000,- og aktuelle
datoer er 20. eller 27. mai. Invitasjon sendes ut senere i vår. Badeland har
foreløpig ikke kommet med noe tilbud, men vi håper dette er klart til
neste møte. Ellers er aktuelle datoer for treff på Nesna og Umbukta hhv
19-21 juni og 21-23 august. Blir det treff, så vil det komme mer info når
datoene nærmer seg.

Sak 18.

Hjemmesiden skal nå være oppe å gå igjen teknisk sett, det betyr at
avdelingene kan legge ut informasjon. Nå når det er stabilt, så fortsetter
arbeidet med selvbetjeningsfunksjonene (Min Side, Bli Medlem, Kontakt
Oss og regional medlemsservice (tidligere side for tillitsvalgte)).
Medlemmene vil bli informert på nettsiden når Min Side er ferdig, slik at
de kan få tilgang.
Avdelingene vil få beskjed på e-post om hvordan de får tilgang til regional
medlemsservice når det er klart.

Sak 19

Det skal være Landsstyremøte i NBCC førstkommende helg, og ut fra
sakspapirene ser vi at det er foreslått reduksjon i overføringene av
kontingent til avdelingene. Pr i dag får avdelingene 33 % av kontingenten,
og forslaget er at det reduseres til 30 %. Det betyr en reell nedgang på
10 % for vår del, og vi har gitt tilbakemelding om vårt synspunkt ang
dette. Går forslaget gjennom, så er det gjeldene fra vedtaksdato, og det
betyr igjen at vi vil få et underskudd i fht budsjettet som ble vedtatt på
siste årsmøte.
Øvelsekjøring 2015. Øyvind tar kontakt med øvrige instruktører for å
avtale datoer. Er det stor nok interesse, så er det aktuelt med en
ettermiddag for vogner og en for bobiler i juni. Mer informasjon kommer
når det nærmer seg aktuelle datoer.

Kristin Djuplasti
Referent

