NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 05.09.18
Tid/sted: kl 19.00 – Bimbo
Tilstede:
Stein Torbergsen, Iren Sunde, Kristin Djuplasti, Hanne Lise Røtvold
Forfall: Øyvind Tangstad

Saksliste:
31. Innkalling
32. Referat fra siste møte
33. Post
- Innkommet Post
- Medlemsstatistikk
34. Regnskap – status fra kasserer
35. Registrering i Frivillighetsregisteret
36. Aktiviteter
37. Eventuelt

Referat:
31. Innkalling:
OK
32. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail.
33. Post:
Post fordelt.
Medlemsstatistikk – 189 medlemmer, det er 6 færre enn ved møte i mai. Når
Stein sjekker, så skyldes utmeldingen gjerne at vogn eller bil er solgt. Det er lite
nye medlemmer. Se for øvrig sak 35.

34. Regnskap:
Pr i dag er det kr 14732,- på brukskonto, og kr 155 343,- på høyrentekontoen. Vi
har ikke fått faktura fra møte på Bimbo og leie av huset på Hauknes i mai.
35. Registrering i Frivillighetsregisteret (grasrotandel):
Siden 11. april har vi fått 15 givere og nesten 5000 kr i inntekt 
Minner om kampanjen for å verve nye medlemmer og givere til grasrotandelen. Det
har vært liten aktivitet, og vi forlenger kampanjen ut året.
Info fra møte i mai:
«For å motivere til å verve flere givere og nye medlemmer, så starter vi en
kampanje. Medlemmer som verver totalt 5 eller flere givere grasrotandel og/eller nye
medlemmer er med i trekning av 3 gavekort på kr 1000,Man kan altså slå sammen verving av medlemmer og grasrotandeler. Send
dokumentasjon av registreringer (bilde) til avd121@nocc.no for å være med i
trekningen».
Org.nr 920587747 NBCC AVD RANA OG OMEGN
36. Aktiviteter 2018:
Vi har tidligere snakket om en ny grilling i september, men dette er en aktivitet som
kanskje passer best i mai/juni. Etter en ny vurdering i styret så har vi bestemt at vi heller
prøver oss på en kombinert juletrefest/juleverksted. Da kan man ta med barn eller
barnebarn til en hyggelig ettermiddag med aktiviteter og oppmerksomhet for ungene –
og kanskje kommer nissen 
Vi sjekker om det f.eks er mulig å leie fyrhuset i Langneset eller tilsvarende lokaler. Stein
tar ansvar for leie av bygg og innkjøp av kaffe og kaker. Hanne og Iren tar ansvar for å
handle inn «stæsj» til juleverkstedet og gaver til ungene. Aktuell dato er 13. november,
mer info kommer etter styremøte i oktober.

37. Eventuelt:
Neste styremøte er på Caverion 17. oktober.

Kristin Djuplasti
Sekretær

