NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 12.02.19
Tid/sted: kl 19.00 – Caverion
Tilstede:
Stein Torbergsen, Øyvind Tangstad, Kristin Djuplasti, Torfinn Kleiving
Forfall: Iren Sunde, Kim Isaksen

Saksliste:
01. Innkalling
02. Konstituering av nytt styre
03. Referat fra siste møte
04. Post
- Innkommet Post
- Medlemsstatistikk
05. Regnskap – status fra kasserer
06. Møteplan 1. halvår 2019
07. Aktiviteter 2019
08. Eventuelt

Referat:
01. Innkalling:
OK
02. Konstituering av nytt styre:
Nytt styre konstituert. Stein sender melding om endringer i styret til
Brønnøysundregistrene.
03. Referat fra siste styremøte:
OK, godkjent tidligere pr epost.
04. Post:
Ingen post
Medlemsstatistikk – 177 medlemmer. Vi har mistet 5 medlemmer og fått 4 nye
så langt i år.

05. Regnskap – status fra kasserer:
Kasserer var ikke tilstede, men har sendt informasjon til leder i forkant av
møte. Pr i dag er det kr 15 291,- på brukskonto, og kr 156 253,- på
høyrentekontoen.
06. Møteplan 1. halvår 2019
Styremøte på Caverion 2. april kl. 19.00
Styremøte 28. mai på Hauknes kl 16.30 (i forkant av grilling)
07. Aktiviteter 2019:
Styret har foreløpig satt opp følgende aktiviteter for 2019. Noen vil være avhengig
av påmelding i forkant, og kan avlyses ved liten interesse fra medlemmene.


Akekveld i Klokkerhagen i slutten av mars. Dette er en aktivitet som er
væravhengig og det vil komme invitasjon med kort varsel.



Påskegave. Det er en stund siden vi sist hadde påskestunt. Stein sjekker
med BilXtra, hvilken pris får vi på domiddel? Medlemmene kan hente ut
domiddel eller trekke verdien fra annen vare de ønsker å kjøpe der – f.eks
fylling av gassflaske.



Grilling - Vi planlegger grilling på Hauknesodden 28. mai. Stein sjekker om
huset er ledig.



Teknisk kontroll i samarbeid med Statens vegvesen (Biltilsynet) m/flere.
Øyvind sjekker om 4. eller 18. juni passer for Statens vegvesen.



Medlemsmøte/-kveld i september/oktober. Etter sommeren vil vi sjekke
interesse for en slik aktivitet. Medlemmer kan gjerne melde inn ønske om
tema i forkant.



Juleverksted/Juletrefest i november. Det var liten interesse i 2018, men vi
prøver igjen dette året.

08. Eventuelt:
Styret minner om at det er mulig å søke støtte til aktiviteter som foregår der hvor
vi har mange medlemmer. Det kan være at vi bidrar med tilskudd til premier,
grillmat osv
Stein sjekker ut, og oppdaterer medlemstilbudet vi har hos BilXtra Rana og Olje
partner Nor, Hytte & Hjem.
Avtalen vi hadde angående leie av henger og bilvask hos 7-Eleven er ikke lenger
aktuell etter skifte av eier der. Stein sjekker om det er mulig å få et tilsvarende
tilbud hos Cirkle K

Kristin Djuplasti
Sekretær

