Referat fra styremøte i NBCC avd Rana og omegn
Tilstede: Kristin, Stein, Ivar, Liv, Øyvind og Elisabeth
Saksliste til styremøte mandag 15. juni 2015 kl. 19.00 på Caverion














40. Innkalling
41. Referat fra siste møte
42. Post/antall medlemmer
43. Regnskap
44. Teknisk kontroll i samarbeid med Biltilsynet
45. Grilling i Klokkerhagen
46. Øvelses kjøring i mai/juni
47. Evt. treff på Nesna og i Umbukta
48. Ny organisering av NBCC
49. Caravanmessen 2015
50. Henvendelse til Havblikk camping, Nesna
51. Møtekalender 2. halvår
52. Eventuelt

Referat:
40. Innkalling: Ok
41. Referat fra siste møte: Ok
42. Post: innkommet post fordelt. Pr dato har vi 208 medlemmer
43. Regnskap: status fra kasserer - avdelingen har fortsatt god økonomi. Lite utgifter utover
kostnaden for grilling i Klokkerhagen og evt treff i august.
44. Teknisk kontroll i samarbeid med Biltilsynet (Statens Vegvesen): Noen få oppmøtte – 5 vogner
totalt. Tilbudet var godt markedsført via e-post og SMS - og i tillegg var det hengt opp infoplakater på
Coop Obs, Coop Extra Gruben, Rema i Tverråneset og BilXtra, men mulig vi må vurdere en annonse i
Rana Blad om vi får flere slike avtaler. Det var et godt tilbud til våre medlemmer, og vi håper flere
møter opp ved en evt senere anledning.
45. Grilling i Klokkerhagen: Ble gjennomført som planlagt. Det ble en del frafall, og det var 18
personer totalt som deltok. De som møtte opp var godt fornøyde. Mulig at grillingen utprøves på
Hauknesodden til neste år siden denne plassen er lettere tilgjengelig, kanskje blir det flere som
møter?
46. Øvelses kjøring i mai/juni: Det var fire som kjørte i mai (to med vogner og to med bobiler).
Foreløpig 2 påmeldte til kjøring 17. juni. Det sendes ut melding via facebook og e-post om at det er
mulig å møte opp selv om datofristen er utgått 

47. Evt. treff på Nesna og i Umbukta: Det er 2 aktuelle helger begge steder. Det sendes ut en
invitasjon/forespørsel for å sjekke ut om det er interesse for treff. Kristin lager et forslag som sendes
ut på høring i styret og melding sendes ut til medlemmene i juni.
48. Ny organisering av NBCC: Styret har mottatt et forslag til ny organisering av hele NBCC. Kun en
foreløpig behandling, saken kommer opp på Lederkonferansen til høsten. Landsstyret er positive til
forslaget, men det er en del avdelinger som har innspill. Styret i Rana og omegn har behandlet dette
tidligere, og er spesielt skeptiske til evt nedleggelse av avdelinger som har liten aktivitet.
49. Caravanmessen 2015: Som tidligere år, så arrangeres det Caravanmesse i Lillestrøm i september..
Vi har mottatt plakater, flyverark, og 5 stk billetter til messen. Som i fjor, så henger vi opp plakatene
på aktuelle steder, og tilbyr billettene til medlemmene. Er det noen medlemmer som ønsker billetter,
så meld fra innen 15. august. Skulle det bli mange som melder seg, så blir det trekning. Er det ingen
som ønsker billetter, eller det blir noen til overs, så sendes de til hovedkontoret.
50. Henvendelse til Havblikk camping, Nesna: Det er kommet henvendelse fra medlemmer som
ønsker at vi skal sjekke ut om det er mulig å få en bedre pris i fht vintercamping/vinterlagring på
Nesna. Avdelingen sender en forespørsel ang pris til Havblikk v/daglig leder.
51. Møtekalender 2. halvår: Vi fortsetter å møtes mandager kl. 19:00 (Caverion) - 10. august, 7.
September, 5. Oktober, 2. November, 30. November og 16. Desember – julemøte m/julemat.
52. Eventuelt:
-

Styret vurderer å kjøpe et stort partytelt til bruk til treff og evt utleie/utlån.
Medlemmer som deltar på Nordisk treff i Danmark 2015 tar med vår nye fane til treffet
«Rollup» - ble ikke bestilt fra NBCC sentralt siden det var for få avdelinger som viste sin interesse
for dette.

Referent
Elisabeth Bjerkli Holstad

