NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 05.12.18
Tid/sted: kl 18.00 – Bimbo
Tilstede:
Stein Torbergsen, Iren Sunde, Kristin Djuplasti, Øyvind Tangstad, Hanne Lise Røtvold
Forfall:

Saksliste:
45. Innkalling
46. Referat fra siste møte
47. Post
- Innkommet Post
- Medlemsstatistikk
48. Regnskap – status fra kasserer
49. Årsmøte/Årsfest
50. Eventuelt

Referat:
45. Innkalling:
OK
46. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail.
47. Post:
Post fordelt.
Medlemsstatistikk – 177 medlemmer.
Vi har mistet mange medlemmer det siste året, også blant dem som står på
Havblikk camping på Nesna. Medlemskap i NBCC gir redusert pris på
Havblikk i sommersesongen. Stein har vært i dialog med eier av Havblikk –
hvordan sikre at ingen uberettiget får rabatten som er forhandlet fram av
NBCC. Det er også lagt ut informasjon om dette på Facebooksiden. Stein
avtaler med eier hvordan dette kan ordnes før faktura for neste sesong
sendes ut.

48. Regnskap:
Pr i dag er det kr 16090,- på brukskonto, og kr 155 343,- på høyrentekontoen.
49. Årsmøte/Årsfest
Styret behandlet første utkast til beretning, regnskap og budsjett for neste år.
Det har vært lite aktivitet i kjørekomiteen de siste årene. Styret foreslår å endre
fra 3 til 2 personer i kjøreopplæringskomiteen, og at det gis tilbud om relevant
kurs/opplæring. Forslag behandles under punktet «innkomne forslag» på
årsmøte.
Det er planlagt årsfest på Teaterkafeen i forbindelse med årsmøte. Samtidig som
Stein sender ut første varsel om årsmøte – må sendes ut uke 50, så vil det også
sendes ut informasjon om bindende påmelding til årsfesten. Blir det for liten
interesse for årsfest, så er det aktuelt å legge årsmøte til Caverion.
Stein sjekker pris på mat og drikke på Teaterkafeen. Hanne og Stein sjekker hva
som er mulig å få av musikk til en OK pris.
50. Eventuelt:
Ingen saker under eventuelt. Ikke avtalt flere styremøter før årsmøtet i februar.

Kristin Djuplasti
Sekretær

