NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte mandag 21.09.15
Tid/sted: kl 19.00 på Caverion
Tilstede: Kristin, Ivar, Øyvind og Liv.

Forfall: Stein

Saksliste:
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67. Årsmøte i regionen
68. Lederkonferanse i oktober:
69. Årsmøte 2016:
70. Bassengkveld i oktober/november:
71. Julestunt:
72. Henvendelse til Havblikk Nesna ang rabatt for medlemmer av NBCC
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Referat:
63. Innkalling
OK
64. Referat fra siste møte
OK, godkjent tidligere pr mail
65. Post
Innkommet post fordelt
Medlemsstatistikk, status pr 21. september er 208 medlemmer
66. Regnskap
Fortsatt god økonomi, har ikke brukt penger siden siste styremøte. Avdelingen
har ca 250 000,- på høyrentekonto, og ca 28 000,- på brukskontoen.
67. Årsmøte i regionen
I forbindelse med årsmøte i regionen, så må vi betale inn kr 10 ,- pr medlem (210
medlemmer ved årsskifte) og sende inn en rapport innen 1. oktober.
68. Lederkonferanse i oktober:
Tema for årets lederkonferanse er i hovedsak nettsiden og håndboken. I tillegg
er det en kort bolk ang organisasjonsendringer i NBCC. Konferansen er på
Gardermoen helgen 24-25 oktober. En gjennomgang viser at det ikke er noen i

styret som kan delta denne helgen. Vi må derfor stole på at det kommer ut god
informasjon i etterkant av konferansen.

69. Årsmøte 2016:
Det nærmer seg årsskifte og planlegging av årsmøte 2016. I neste styremøte (2.
november), så må vi fastlegge dato for årsmøte, slik at varsel og informasjon kan
sendes ut til korrekt tid. Enighet om at møte avholdes på Bimbo som tidligere år.
70. Bassengkveld i oktober/november:
Ingen påmeldte pr 19. september, fristen er satt til 30. september. Sannsynligvis
blir denne aktiviteten avlyst.
71. Julestunt:
Vi gjentar tiltaket med «julestunt». Ivar sjekker ut muligheten for å få gode tilbud
hos BilXtra.
72. Henvendelse til Havblikk Nesna ang rabatt for medlemmer av NBCC:
Det ble i august sendt en henvendelse til Havblikk ang vintersesongen.
Tilbakemeldingen fra Havblikk er at prisen for vintersesongen er rabattert, og
beklager at det ikke framkommer på nettsiden.
73. Eventuelt:
Siden det ble endret dato i fht styremøtene i september og oktober, så blir neste
styremøte 2. november.

