NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 12.09.16
Tid/sted: kl 19.00 på Caverion
Tilstede: Stein Torbergsen, Ivar Jakobsen, Kristin Djuplasti, Øyvind Tangstad, Torbjørn
Klausen
Forfall: Randi Fagerjord

Saksliste:
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Innkommet post
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47. Eventuelt

Referat:
42. Innkalling:
OK
43. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail
44. Post:
Post fordelt. Det har vært lite post i det siste, og vi har opplevd å få purring og
inkassovarsel på fakturaer vi ikke har mottatt. I det siste har vi heller ikke fått
kontoutskrifter fra banken eller reklame ang caravanmessen. Vi pleier vi å få
reklamemateriell og noen billetter til caravanmessen på Lillestrøm. Stein sjekker
dette opp med posten.
Medlemsstatistikk – 197 medlemmer pr september.
45. Regnskap:
Ingen endring i fht høyrentekontoen, der er det fortsatt kr 253.500,-. Men på
grunn av manglende overføring av kontingent, så vil brukskontoen snart være i
minus, og det må overføres penger fra høyrentekontoen.

46. Arrangementer:
Arrangement i samarbeid med andre aktører: Evt stunt i forbindelse med
nattåpent utsettes til neste år. Er nok best å ha dette på våren/sommeren.
Ekstraordinært landsmøte i oktober: Som tidligere varslet avholdes det et
ekstraordinært landsmøte 21-23 oktober. Det er organisering av NBCC som er
tema, og vi kan delta med en delegat. Det er mest naturlig at leder deltar på dette
møtet.
Brev fra regionen til NBCC sentralt: Saken med manglende overføring av
kontingent har gjort at avdelingene i vår region planlegger et felles brev til
sentralstyret. Brevet er ute på høring pr i dag, og blir sendt så snart det er enighet
om innholdet i brevet. NBCC avd Rana og omegn har varslet at vi stiller oss bak det
som er angitt i siste utkast.
47. Eventuelt:
Julestunt: Som tidligere år, så ønsker styret å gi medlemmene en gave til jul. Vi
vurderer på nytt også en ekstra premie blant dem som henter ut gaven. Ivar sjekker
tilbud hos BilXtra. Mer informasjon kommer om denne saken senere i høst.
Neste styremøte avholdes 10. oktober.

Kristin Djuplasti
Sekretær

