NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 11.01.16
Tid/sted: kl 19.00 på Caverion
Tilstede: Kristin, Stein, Ivar, Øyvind og Liv Forfall:
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Referat:
95. Innkalling
OK
96. Referat fra siste møte
OK, godkjent tidligere pr mail
97. Post
Innkommet post fordelt
Medlemsstatistikk, status pr 9. januar er 196 medlemmer. En del medlemmer
som ikke har fornyet medlemskapet ved årsskifte. Enda mer viktig med verving
framover.
98. Regnskap
Fortsatt god økonomi, og har fått en del rente på innskudd i bank. Har totalt ca kr
284 000,- på konto ved årsskifte. Venter på faktura fra Bimbo ang møte der i
desember og har nylig mottatt faktura ang julestuntet i samarbeid med BilXtra.
99. Valg til sentralstyre NBCC:
Vi har fått et brev med informasjon om at det skal velges 2 nye representanter og 1
vara til Sentralstyret. Vi foreslår gjenvalg på de kandidatene som har vervene pr i

dag. Stig Martinsen fra Bardu foreslås valgt for 2 år og Elin-Marie Berg fra Østfold
for 1 år. Vara Reinert Eidshaug.
100. Årsmøte 2016:
Det er ikke lenge til årsmøte, og alle papirer skal være klare og sendes ut senest 20.
januar. Siste utkast til årsberetning ble godkjent i møte, og valgkomiteen er i gang
med arbeidet. Regnskapet er klart til revisjon og Ivar utarbeider et forslag til budsjett
for 2016.
I etterkant av årsmøte vil det evt bli avholdt et medlemsmøte hvor det deles ut
merker for kjøring og langt medlemskap. Merker kan deles ut for medlemskap i hhv
10, 25, 35, 40 og 45 år.
Leder kan ikke delta på årsmøte pga kollisjon med jobbreise, og beklager dette.
101. Julestunt:
Etter en del påminnelser, så var det totalt 61 medlemmer som hentet ut gave på
BilXtra. Styret foretok trekking av ekstragevinst i møte, og den heldige vinner er
mangeårig medlem og tidligere kasserer Benoni Jensen. Gratulerer :- )
102. Eventuelt:
Ingen saker under eventuelt

Kristin Djuplasti
Referent

