Referat fra styremøte mandag 15. mai 2015 kl. 19.00 på Caverion
Tilstede: Kristin, Stein, Ivar og Øyvind

Forfall: Elisabeth og Liv

Sakliste:
30. Innkalling
31. Referat fra siste møte
32. Post/medlemsstatistikk
33. Regnskap
34. Teknisk kontroll i samarbeid med Biltilsynet
35. Status grilling i Klokkerhagen
36. Øvelseskjøring i mai/juni
37. Ny fane for avdelingen
38. Evt treff på Nesna og i Umbukta
39. Eventuelt
Referat:
30. Innkalling
Ok, godkjent
31. Referat fra siste møte
Godkjent tidligere pr mail
32. Post
Innkommet post fordelt
Medlemsstatistikk, siste status er 210 medlemmer
33. Regnskap
Fortsatt god økonomi, betalt faktura for «påskestuntet». Totalt ca kr 260 000,- på
kontoene.
34. Teknisk kontroll i samarbeid med Biltilsynet:
Det nærmer seg, og selv om det pr dato ikke er mange medlemmer som har meldt
seg, så er det bare å møte opp  Det er fra kl. 12.00 og litt utover ettermiddagen 10.
juni. Sted; Biltilsynet sin hall i «Svortdalen».
Det er også et tibud til «ikke medlemmer», så det er bare å markedsføre tilbudet til
venner og bekjente. Vi lager også plakater og henger opp på BilXtra og Obs og evt
andre relevante steder. Leder er på reise denne dagen, og Ivar får hovedansvaret for
å representere avdelingen. Men fint om øvrige fra styret deltar utover
ettermiddagen. Enklere servering tilbys.

35. Status grilling i Klokkerhagen:
Det er totalt 25 som er påmeldt til grilling ved Årestua, men det er plass til flere.
Leder sender ut en påminnelse med siste frist om påmelding. Det blir også sendt SMS
til de som ikke har e-post. I samme SMS blir det også info om teknisk kontroll og
øvelseskjøringen.
36. Øvelseskjøring i mai/juni
Invitasjon/påmelding ikke sendt ut enda, denne vil bli sendt ut i løpet av uke 21. Det
er planlagt kjøring for bobiler 27. mai og vogner 17. juni.
37. Ny fane for avdelingen
Avdelingen har fått ny fane, men dessverre har den feil navn. Kun «Rana» i stedet for
«Rana og omegn». Men vi vil få tilsendt ny «duk» med korrekt navn. For medlemmer
som skal representere avdelingen rundt om på treff - ta kontakt, så får dere med
fanen :- )
38. Evt treff på Nesna og i Umbukta:
Det er planlagt treff på Nesna 12-14 juni og i Umbukta 21-23. august. Det vil være litt
uformelle treff med felles grilling lørdags ettermiddag/kveld. Mer info kommer, og ta
gjerne kontakt dersom noen ønsker å ta på seg å arrangere aktiviteter både for
vaksne og barn :- )
39. Eventuelt:
Ingen saker under eventuelt

Mo 11.05.15
Referent: Kristin Djuplasti

