NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 07.11.16
Tid/sted: kl 19.00 – Fyrhuset i Lagneset
Tilstede: Stein Torbergsen, Randi Fagerjord, Ivar Jakobsen, Kristin Djuplasti, Torbjørn
Klausen
Forfall: Øyvind Tangstad
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Referat:
60. Innkalling:
OK
61. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail
62. Post:
Ingen post mottatt siden forrige møte.
Medlemsstatistikk – 191 medlemmer pr november.
63. Regnskap:
Ingen store endringer siden forrige møte. Fortsatt kr 246.963,50,- på
høyrentekontoen. Faktura på kr 1990,- belastet brukskonto.

64. Ekstraordinært landsmøte i oktober:
Stein har deltatt på møte, og informerte kort om vedtaket. Det som var foreslått av
organisasjonsendringer ble vedtatt. Protokoll fra møte vedlegges referatet.
65. Julestunt:
Perioden for julestuntet vil være hele desember måned. I denne perioden kan
medlemmene hente ut domiddel hos BilXtra, dvs den typen vi har fast rabatt på.
http://www.sunwind.no/product/show/?id=1346&Tabletter-PowerCare
Dersom det er noen som ønsker noe annet enn domiddel, så kan summen (120 kr)
trekkes fra annen vare i butikken. Vi trekker ekstra premier blant dem som henter ut
gave. Hovedpremien er en bålpanne, i tillegg trekker vi ut 2 heldige som får et
gavekort på en gassfylling.
66. Årsfest/jubileumsfest:
Vi planlegger en jubileumsfest i tilknytning til årsmøte i 2017. Vi må sjekke om det er
interesse for å være med å markere avdelingens 40 års jubileum. Stein sender ut en
egen mail for å sjekke om det er interesse for dette blant medlemmene.
67. Magasinstativ/sjokker:
Det tidligere omtalte stativet er satt ut hos BilXtra. Kan benyttes bl.a til
medlemsbladene og evt annen reklame for NBCC.
68. Regionsmøte 18-20. november:
Torbjørn har ordnet med bestilling av rom og mat til møtet. Utover dette har ikke
regionen signalisert at de trenger mer bistand fra styret.
69. Eventuelt:
Neste styremøte avholdes 12. desember

Kristin Djuplasti
Sekretær

