NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 05.04.17
Tid/sted: kl 19.00 – Caverion
Tilstede: Stein Torbergsen, Torbjørn Klausen, Kristin Djuplasti, Øyvind
Tangstad
Forfall: Ivar Jakobsen, Hanne Fagerheim
Saksliste:
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23. Eventuelt
Referat:
16. Innkalling:
OK
17. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail
18. Post:
Ingen post
Medlemsstatistikk – 205 medlemmer, det er en økning på 8 medlemmer
siden forrige møte. Av forskjellige årsaker er det noen som melder seg ut,
men det er 18 nye medlemmer de siste 3 månedene Noe skyldes lokal
verving, men det er også satt i gang et arbeid sentralt.
19. Regnskap:
Kasserer meldte forfall til møte, men har sendt status ang økonomien til
leder. Vi har pr i dag kr. 5377 på brukskontoen, og kr 173 384 på
høyrentekontoen.

20. Bobilparkering Mo i Rana:
Saken er sjekket med Rana kommune. Og svaret fra dem er sendt i egen

epost.
21. Aktiviteter 2017:
• Evt faste årsfester. Stein har publisert et innlegg på FB-siden ang
dette for noen dager siden. Det er allerede god respons i fht forslaget,
• Grilling på Hauknesodden – huset er bestilt 8. juni. Det kommer
invitasjon når vi nærmer oss datoen.
• Teknisk kontroll/kontroll av elektrisk anlegg – Det er avtalt at dette blir
14. juni. Øyvind sjekker med Statens vegvesen om det fortsatt er
ønskelig med annonse i avisen, eller om vi kan markedsføre dette ved
å henge opp oppslag rundt omkring. Dette skal være et tilbud også til
dem som ikke er medlem hos oss, men det koster å annonsere.
• Treff sommer 2017. Det jobbes fortsatt med et felles treff for hele
regionen. Det ligger an til at det blir på Krokstrand. Mer info kommer i
fht aktuell dato.
• Torbjørn har arbeidet videre i fht en messe våren 2018. Sannsynligvis
vil Kabe være hovedsponsor, men de ønsker at øvrige merker også
skal representert på messen.
22. Forespørsel fra avd. Søndre Salten om sammenslåing/samarbeid:
Avdeling Søndre Salten dekker området rundt Glomfjord/Ørnes. De sliter med
å få et styre, og har tatt kontakt ang sammenslåing/samarbeid med vår
avdeling. Det er ikke tatt noen beslutning ang dette, og det blir i første
omgang et felles møte på Rognan i begynnelsen av mai. Jørgen Snoen deltar
fra NBCC sentralt.

23. Eventuelt:
Torbjørn informerte om at Kabe Club avd Nordland skal selge sitt partytelt.
Det er pent brukt, 72 m2 (6*12 meter) og prisen er kr 7000,- Styret har lenge
vurdert innkjøp av nytt telt, men er usikker på om det er lurt å kjøpe dette
teltet. Det er av god kvalitet, men krever en henger når det skal fraktes. Det
kreves også en del plass for lagring.
Neste styremøte avholdes mandag 8. mai.

Kristin Djuplasti
Sekretær

