NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 11.04.16
Tid/sted: kl 19.00 på Caverion
Tilstede: Randi Fagerjord, Ivar Jakobsen, Kristin Djuplasti, Øyvind Tangstad, Torbjørn
Klausen Forfall: Stein Torbergsen

Saksliste:
15. Innkalling
16. Referat fra siste møte
17. Post
Innkommet post
Medlemsstatistikk
18. Regnskap
Status fra kasserer
19. Kurs
20. Arrangementer
21. Påskestunt
22. Eventuelt

Referat:
15. Innkalling:
OK
16. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail
17. Post:
Ingen post
Medlemsstatistikk – fortsatt 199 medlemmer.
18. Regnskap:
Ingen endring for høyrentekonto. På brukskontoen er det ca kr 18 900,-.
I fht kjente utgifter, så venter vi på faktura for påskestuntet.
19. Kurs:
Det planlagte kurset er lagt til Rognan, og vil bli avholdt helgen 29.04-01.05. Fra
styret deltar Torbjørn Klausen m/ledsager.

20. Arrangementer:
Oppfølging/videre planlegging av saker fra forrige møte.
Evt treff/grilling på Hauknesodden. Huset var ledig aktuelle dager, og det
reserveres for onsdag 8. juni. Mer info kommer.
Ang treff. Det er vanskelig å finne helger som passer. Det vurderes derfor om det
skal flyttes til Umbukta og deres arrangement i forbindelse med St.hans. Det vil
være musikk og servering fredags kveld. Så kan vi ha eget arrangement med grilling
lørdag. Det sjekkes ut med Fjellstua om det er vanlig pris denne helgen, dvs kr 150
for plass og evt 50 kr for strøm pr døgn.. For medlemmer som ikke ønsker å ta med
egen bil/vogn, så er det mulighet for å leie rom eller overnatte i telt. Vi kommer
tilbake med mer info.
Teknisk kontroll i samarbeid med Vegvesenet/Biltilsynet er avtalt 15. juni. I tillegg
har Helgeland Kraftlag tilbudt seg å være med for å kontrollere elektrisk anlegg. Det
er en uformell kontroll hvor det ikke skrives ut mangelapp, men medlemmene
henstilles til å utføre reparasjoner i hht anbefaling. Det vurderes å sette inn annonse
i Rana Blad i tillegg til å sende ut informasjon pr epost.
Øvelseskjøring/merkekjøring. Det planlegges kjøring for bobiler 24. mai og vogner
31. mai. Som i fjor, så blir det påmelding. Mer info kommer.
Evt «stunt» i sentrum i forbindelse med nattåpent. Det er avklart at vi får plass til
dette i sentrum, og det vil være mulighet til å få deltagelse fra aktører som selger
caravanutstyr. Det er juni som er mest aktuelt, og vi venter på avklaring i fht dato.
21. Påskestunt:
Det var 60 medlemmer som hentet ut påskegaven.
22. Eventuelt:
Vi planlegger en lokal vervekonkurranse med 3 premier. Den som verver flest
medlemmer får en gave tilsvarende lampen som ble gitt i forbindelse med
julestuntet. De som blir nr. 2 og 3 får gaver til litt mindre verdi. Kampanjen starter nå
på våren og varer ut oktober. Medlemmer som verver, må sende melding om dette
til avd121@nocc.no. Mer info kommer.
Neste styremøte er 9. mai.

Kristin Djuplasti
Sekretær

