NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 10.12.19
Tid/sted: kl 18.00 Bimbo
Tilstede:
Stein Torbergsen, Øyvind Tangstad, Iren Sunde, Kristin Djuplasti, Thorfinn Kleiving
Forfall: Kim Isaksen

Saksliste:
36. Innkalling
37. Referat fra siste møte
38. Post
- Innkommet Post
- Medlemsstatistikk
39. Regnskap – status fra kasserer
40. Årsmøte/valg
41. Årsfest
42. Eventuelt

Referat:

36. Innkalling:
OK

37. Referat fra siste styremøte:
OK, godkjent tidligere pr epost.

38. Post:
Post fordelt
Medlemsstatistikk – 170 medlemmer. Totalt 22 nye medlemmer i år og 31
utmeldte.
39. Regnskap – status fra kasserer:
Pr i dag er det kr 22 098,- på brukskonto, og kr 156 263,- på høyrentekontoen.

Hittil i år har vi fått inn ca 12.000,- via grasrotandelen.

40. Årsmøte/valg:
Årsmøte er planlagt avholdt fredag 7 februar 2020 i kombinasjon med årsfest. Stein
sender ut invitasjon til årsfest på nyåret. Årsfest vil være avhengig av antall påmeldte.
Dersom det ikke blir årsfest, så er det aktuelt å avholde årsmøte tidligere samme uke.

Stein sender ut første varsel om årsmøte denne uken. Informasjon om hvem som er på
valg og medlemsinformasjon sendes til valgkomiteen, slik at de kan starte arbeidet med å
finne kandidater til vervene.

Styret vil foreslå endring i honorar til årsmøte. I dag er det kun leder som har honorar (kr
5000 pr år). Nytt forslag vil være kr 3000 til leder, kr 2000 til nestleder, kasserer og
sekretær og kr 1000 til styremedlem. Det vil gi en årlig kostnad på kr 10.000,Bakgrunn for forslag om endring av honorar:
Avdelingen har god økonomi, og det er flere i styret som har oppgaver gjennom hele året.
Og alle bidrar ved sosiale aktiviteter. Det har de siste årene vært vanskelig for
valgkomiteen å finne kandidater til verv, kanskje kan et lite honorar motivere flere til å
bruke fritiden til verv i avdelingen.

41. Årsfest:
Som nevnt i sak 40, så planlegges det årsfest i forbindelse med årsmøte 2020. Avdelingen
dekker leie av musikk, og egenandel vil være ca kr 300 pr person, det vil dekke mat og 1
enhet med drikke. Det vil være mulig å be med venner som ikke er medlemmer, her vil
egenandelen være kr 400 per person.

42. Eventuelt
Krav til kontroll av elektriske anlegg i vogner/bobiler. Det er litt forskjellig informasjon som
er kommet ang dette. Er det krav om kontroll hvert 3. år eller er det en sterk anbefaling?
Øyvind sjekker dette, og sjekker samtidig om det er mulig å få tilbud om en slik kontroll for
våre medlemmer hos godkjent kontrollør.

Kristin Djuplasti

