NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 02.04.19
Tid/sted: kl 19.00 – Caverion
Tilstede:
Stein Torbergsen, Øyvind Tangstad, Iren Sunde, Kristin Djuplasti, Thorfinn Kleiving
Forfall: Kim Isaksen
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Referat:
09. Innkalling:
OK
10. Referat fra siste styremøte:
OK, godkjent tidligere pr epost.
11. Post:
Post fordelt
Medlemsstatistikk – 178 medlemmer. Vi har mistet 9 medlemmer og fått 8 nye
så langt i år.

12. Regnskap – status fra kasserer:
Pr i dag er det kr 16 624,- på brukskonto, og kr 156 263,- på høyrentekontoen.
Grasrotandelen – vi har 16 spillere som gir oss grasrotandel, og har hittil i år
fått inn kr. 3753,-

13. Aktiviteter 2019:


Grilling på Haukesodden 28. mai. Huset er bestilt, og
invitasjon/informasjon om påmelding sendes ut noen dager i forkant.



Teknisk kontroll i samarbeid med Statens vegvesen (Biltilsynet) m/flere.
Kontrollen avholdes 4. juni fra kl. 12.00 til ca 18.00. Som i fjor, så stiller
Caverion opp i fht kontroll av elektrisk anlegg. Vi avklarer også med
vegvesenet om det er mulig å invitere inn forhandler som kan utføre evt
justeringer av bremsene i hallen. Mer informasjon om dette kommer etter
styremøte i mai.



Påskegave. Vi har fått avtale med BilXtra om påskestunt også i år.
Medlemmene kan hente ut domiddel gratis, eller få fratrekk på kr 129 på
fylling av gassflaske eller annen vare hos dem. Det er mulig å hente ut
påskegave tom 17. april.

14. Diverse


Prisøkning på Havblikk camping på Nesna.
o De som har sesongplass på Nesna har mottatt faktura hvor det er
en stor økning i pris. Det er snakk om en økning som er langt større
enn normal indeksregulering. Dette har skjedd uten at dette var
varslet før faktura er sendt ut. Eier av campingen sier at økningen
skyldes behov for oppgradering av plassen. Stein har vært i kontakt
med NBCC sentralt og Forbrukerrådet. Dette er ikke noe som kan
behandles kollektivt, det er den enkelte som eventuelt må melde
saken inn til f.eks Forliksrådet.
o Stein som kontaktperson på plassen har vært i kontakt med eier.
Om prisøkningen opprettholdes, så er det viktig å få dialog om
hvilke endringer som skal gjøres og plan for gjennomføring.



Vervekampanje – vi prøver på nytt 
o Medlemmer som i løpet av 2019 verver totalt 3 medlemmer og/eller
Grasrotgivere får en gave fra avdelingen. Man kan enten verve 3
medlemmer, 3 Grasrotgivere eller en kombinasjon som til sammen
gir 3 vervinger. Send melding til avd121@nocc.no om hvem du har
vervet og hvilken type verving det er snakk om.

o Gaven vil være en led flammelampe – f.eks denne typen:
https://caravan.no/Produkt/1/220031/FLAMMELAMPE-LED-HELIOSHOMELINE-HVIT
o Penger som kommer inn via Grasrotandelen brukes til
medlemspleie, eks grilling på Haukesodden, påskestunt, årsfest og
lignende aktiviteter.
o Verving av medlemmer. Når man skal verve nye medlemmer, så
kan det være greit å være oppdatert på medlemsfordelene.
Informasjon om de sentrale avtalene kan man finne her:
http://www.nocc.no/Sider/Medlemsfordeler.aspx

15. Eventuelt:


Medlemsfordeler.
o I tillegg til den sentrale avtalen, så får vi fortsatt domiddel (poser) til
kr. 129 hos BilXtra.
o Stein har vært i dialog med Circle K på Gruben, og venter på
tilbakemelding i fht om de kan gi tilbud på bilvask, leie av henger og
evt andre rabatter.
o Stein sjekker med Olje partner Nor, Hytte & Hjem om de fortsatt kan
gi oss medlemsrabatter.



Neste styremøte avholdes 28. mai kl. 16.30

Kristin Djuplasti
Sekretær

