NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 11.04.18
Tid/sted: kl 19.00 - Caverion
Tilstede:
Stein Torbergsen, Iren Sunde, Kristin Djuplasti, Øyvind Tangstad, Hanne Lise Røtvold
Forfall: Torbjørn Klausen

Saksliste:
16. Innkalling
17. Referat fra siste møte
18. Post
- Innkommet Post
- Medlemsstatistikk
19. Regnskap – status fra kasserer
20. Registrering i Frivillighetsregisteret
21. Aktiviteter
22. Eventuelt

Referat:
16. Innkalling:
OK
17. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail.
18. Post:
Post fordelt.
Medlemsstatistikk – 198 medlemmer, 1 utmelding siden forrige møte..
19. Regnskap:
Pr i dag er det kr 7905,- på brukskonto, og kr 155 343,- på høyrentekontoen.
Faktura knyttet til årsfesten betalt.

Det skal være landsstyremøte i juni, forslag om å øke andelen som tilbakeføres
avdelingen fra 20 til 22 %. Vedtak om dette vil medføre ca 2000 ekstra i inntekter
pr år.
20. Registrering i Frivillighetsregisteret (grasrotandel):
Avdelingen har ordnet registrering i Frivillighetsregisteret, og oppfordrer medlemmer
om å støtte avdelingen dersom man ikke støtter noen andre. Evt ekstra inntekter vil
bli brukt til medlemspleie for medlemmer i avdelingen 
Org.nr 920587747 NBCC AVD RANA OG OMEGN
21. Aktiviteter 2018:


Teknisk kontroll i samarbeid med Statens Vegvesen (Biltilsynet) 13.juni
mellom kl. 12.00 og 18.00 (kan avsluttes før om det blir tomt for vogner). Gi
beskjed om du evt kommer den siste timen. Helgeland Kraft hadde ikke
mulighet til å delta i år, men Caverion stiller med folk som kan utføre den
elektriske kontrollen – takk til dem også . Det vil bli kaffe og vafler, og
kanskje grillmat om det blir noe igjen fra grillingen 23. mai.



Grilling på Hauknesstranda 23. mai. Huset er bestilt, og det vil komme
invitasjon og informasjon om påmelding ca 2 uker før.



Øvelseskjøring/merkekjøring. Som informert om tidligere, så vil det komme ut
informasjon for å sjekke om det er interesse for dette i år. Det har vært liten
interesse de siste årene, og det bør være 4-5 vogner/bobiler siden det er mye
arbeid å sette opp «banen».

22. Eventuelt:
Avdelingen har tidligere kontaktet kommunen ang dårlig tilbud når det gjelder
bobilparkering i sentrum. Siden det nå skal bygges 200 nye parkeringsplasser ved
Chlas Ohlson, så sender vi en ny henvendelse. Noen av disse plassene bør
prioriteres for bobiler. Øyvind sender brev til Rana kommune.
Stein deltar på kombinert Landsstyremøte og ledersamling i juni.
Endring i møteplan. Møte 9. mai og 5. juni utgår. Siste møte før sommeren blir
mandag 14. mai kl 18.00 på Bimbo.
Kristin Djuplasti
Sekretær

