NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 11.02.20
Tid/sted: kl 19.00 Caverion
Tilstede:
Kristin Markussen, Øyvind Tangstad, Linnea Teigstad, Kristin Djuplasti, Thorfinn Kleiving og
Svein Høgli
Forfall:

Saksliste:
1. Innkalling
2. Konstituering av nytt styre
3. Referat fra siste møte
4. Post
- Innkommet Post
- Medlemsstatistikk
5. Regnskap – status fra kasserer
6. Møteplan 1. halvår
7. Aktiviteter første halvår 2020
8. Eventuelt

Referat:
1. Innkalling:
OK.
Fremover blir påminnelse sendt pr epost dagen før møter i stedet for via SMS.
2. Referat fra siste styremøte:
Først møte for nytt styre. Tidligere referat er godkjent av forrige styre.
3. Konstituering av nytt styre:
Nytt styre konstituert, og elektronisk utgave av protokoll fra årsmøte
gjennomgått og godkjent. Referat fra medlemsmøte også godkjent.
Det er avtalt møte mellom ny leder, avgått leder og sekretær for å ordne det
praktiske i fht varsel til Brønnøysundregistrene, varsel til NBCC, oppdatering
av nettsiden og øvrige endringer som må gjøres etter årsmøte.
Ny kasserer og avgått kasserer har hatt første møte, endring av tilganger til
kontoer osv må ordnes med banken.

4. Post:
Ingen post
Medlemsstatistikk – 167 medlemmer.
5. Regnskap – status fra kasserer:
Pr i dag er det kr 22 526,43,- på brukskonto, og kr 157 590,- på
høyrentekontoen. Honorar til avgått leder er utbetalt.
Siden Grasrotandelen gir oss ekstra inntekter som kan brukes på
medlemspleie, så er det viktig å informere om muligheten til å velge oss som
mottakere.
NB ! Stavefeil i navnet – det må søkes etter NBCC avd Rana og omeng i
stedet for Rana og omegn.
6. Møteplan 1. halvår:
Møter er planlagt ut fra aktuelle aktiviteter første halvår.



17. mars kl. 19.00 på Caverion
5. mai kl. 19.00 på Caverion

6. Aktiviteter første halvår 2020:
Det er planlagt påskestunt, grilling og teknisk kontroll. Vi kommer tilbake med mer
informasjon om de aktuelle aktivitetene etter kommende styremøter.
Vi sjekker aktuelle påskegaver før neste styremøte (Kristin M og Thorfinn). Er det
f.eks mulighet til å få gode tilbud på led/flammelamper?
I tillegg vil Kristin M sjekke ut muligheten for flere medlemsavtaler som kan gi
medlemmene rabatter.
7. Eventuelt
Neste styremøte avholdes 17. mars 2020
Kristin Djuplasti
Sekretær

