NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 09.05.16
Tid/sted: kl 19.00 på Caverion
Tilstede: Stein Torbergsen, Randi Fagerjord, Ivar Jakobsen, Kristin Djuplasti, Øyvind
Tangstad, Torbjørn Klausen
Forfall:
St.hans ljdjakj

Saksliste:
23. Innkalling
24. Referat fra siste møte
25. Post
Innkommet post
Medlemsstatistikk
26. Regnskap
Status fra kasserer
27. Kurs
28. Arrangementer
29. Eventuelt

Referat:
23. Innkalling:
OK
24. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail
25. Post:
Post fordelt
Medlemsstatistikk – 200 medlemmer, 1 nytt medlem siden forrige møte.
26. Regnskap:
Ingen endring siden forrige møte - ingen overføring av kontingent, og ikke mottatt
faktura for påskestuntet.
27. Kurs:
Torbjørn m/ledsager deltok på organisasjonskurs på Rognan helgen 29.04-01.05.
Tilbakemeldingen er at dette var et veldig nyttig kurs som anbefales for flere
styremedlemmer.

I forbindelse med kurset, så ble det også gitt informasjon fra regionens
representanter i Landsstyret. Her kom det fram at det er gjort et vedtak i siste
landsstyremøte som tilsier at avdelingene ikke vil motta mer kontingent i år. Dette
kan være kritisk i fht avdelingenes budsjett. Saken sjekkes ut, mer info kommer.
28. Arrangementer:
Treff/grilling på Hauknesodden. Huset er bestilt onsdag 8. juni.
Invitasjon/informasjon om påmelding sendes ut til medlemmene i løpet av kort tid.
St.hans treff i Umbukta: Invitasjon/informasjon ang påmelding sendes ut i løpet av
kort tid. Er det nok mange som melder seg på, så vurderes det om det skal
arrangeres en sosial samling på lørdag. Det vil være egen påmelding for dem som
skal delta på arrangementet i regi av Fjellstua fredag.
Pris for overnatting er kr 150 pr døgn for plass, og evt 50 kr ekstra for strøm. For
medlemmer som ikke ønsker å ta med egen bil/vogn, så er det mulighet for å leie
rom eller overnatte i telt.
Teknisk kontroll: Som tidligere angitt, er det avtalt teknisk kontroll i samarbeid med
Vegvesenet/Biltilsynet 15. juni. I tillegg har Helgeland Kraftlag tilbudt seg å være
med for å kontrollere elektrisk anlegg. Teknisk kontroll vil kun være et tilbud for
vogneiere, dette siden bobiler har egne kontroller. Det sjekkes ut med kraftlaget om
de tilbyr å kontrollere elektrisk anlegg på bobiler. Det vil komme egen invitasjon ang
dette og annonse i Rana Blad. Torbjørn sjekker ut mulighet til bistand i fht annonse.
Øvelseskjøring/merkekjøring. Det planlegges kjøring for bobiler 24. mai og vogner
31. mai. Invitasjon ang påmelding kommer i egen mail. Bobileiere må ha med egen
bil, og har dermed mulighet til å delta begge dagene.
Evt «stunt» i sentrum i forbindelse med nattåpent. Ikke noe nytt ang denne
saken, følges opp i neste møte.
Vervekonkurranse: Vi avventer denne saken i påvente av avklaring i fht overføring
av kontingent for 2016 (ref sak 27). Men vi jobber videre med bedre lokale
medlemstilbud. Stein sjekker flere aktører i fht tilbud på gass. Stein/Ivar sjekker ut
muligheten for rabatt i fht bilvask og leie av hengere. Torbjørn sjekker ut mulige
rabatter i fht maling/byggevarer.
29. Eventuelt:
Det er mulig å bestille «rollups» som kan benyttes i markedsføringen av NBCC. Pris
kr 400, vi bestiller en til bruk på arrangementer.
Vi er bedt om å avholde regionårsmøte til høsten, dette pga sentral beliggenhet. Det
har vi sagt ja til - Torbjørn sjekker i fht overnatting/møtelokale.
Neste styremøte er 13. juni.

Kristin Djuplasti

Sekretær

