NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 08.03.17
Tid/sted: kl 19.00 – Caverion
Tilstede: Stein Torbergsen, Torbjørn Klausen, Ivar Jakobsen, Kristin Djuplasti, Øyvind
Tangstad, Hanne Fagerheim
Forfall:

Saksliste:
09. Innkalling
10. Referat fra siste møte
11. Post
Innkommet post
Medlemsstatistikk
12. Regnskap
Status fra kasserer
13. Bobilparkering Mo i Rana
14. Aktiviteter 2017
15. Eventuelt

Referat:
09. Innkalling:
OK
10. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail
11. Post:
Post fordelt
Medlemsstatistikk – ingen endring siden forrige møte, 197 medlemmer.
12. Regnskap:
Vi har fått noe tilbakeføring av kontingent, og har kr 2913,- på brukskontoen, og
forventer å få inn kontingent jevnlig fremover. Ca. 183 000,- på høyrentekontoen.
13. Bobilparkering Mo i Rana:
Et medlem har kommet med et innspill i fht at styret bør jobbe for å få en
bobilparkering sentralt i byen. Øyvind lager et utkast til et brev som skal sendes til
Rana Kommune

14. Aktiviteter 2017:








Vi planlegger et påskestunt også i år. Ivar kontakter BilXtra for avtale. Som
tidligere år kan medlemmene hente ut domiddel, alternativt få trukket
summen fra andre varer hvis man f.eks heller ønsker en fylling av gassflaske
til påske. Det vil komme mer informasjon om dette i egen mail.
Grilling på Hauknesodden – planlagt dato er 8 juni. Invitasjon blir sendt ut i
forkant. For å vite hvor mye vi skal handle, så må vi ha påmelding.
Teknisk kontroll/kontroll av elektrisk anlegg – Hvis det passer for vegvesenet
og Helgeland Kraft, så blir kontrollen avholdt 13. juni. Vi kommer tilbake med
endelig dato når dette er bestemt.
Treff sommer 2017 – Torbjørn jobber videre med dette, og purrer regionleder.
Dette treffet er tenkt i samarbeid med regionen.
Evt arrangere messe – Enighet om at det skjer mye på sensommer/høst, så
det er mest aktuelt å prøve å få til dette våren 2018.
Natt-åpent juni. Det er fortsatt et mål å få til en aktivitet ved nattåpent i
sentrum. Styret jobber videre med denne saken.

15. Eventuelt:
Siden jubileumsfesten ble en suksess, så vurderes det om det skal holdes en årlig
fest for medlemmene. Siden vi ikke har råd til store utgifter hvert år, så er det snakk
om en noe billigere aktivitet, og sannsynligvis en liten egenandel.
Stein sjekker ut interessen for en slik fest via avdelingens Facebook side, og lenke til
nettsiden legges også ved referatet. Det er ønske om at siden også brukes mer aktivt
til å legge ut informasjon og bilder 
Neste styremøte avholdes onsdag 5. april.

Kristin Djuplasti
Sekretær

