NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 12.12.16
Tid/sted: kl 18.00 – Bimbo
Tilstede: Stein Torbergsen, Randi Fagerjord, Ivar Jakobsen, Kristin Djuplasti, Øyvind
Tangstad, Torbjørn Klausen
Forfall:
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Referat:
70. Innkalling:
OK
71. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail
72. Post:
Post fordelt
Medlemsstatistikk – 190 medlemmer desember. Noe av nedgangen i medlemstall
kan skyldes at det ikke sendes ut purring på faktura, og at vi mister en del
medlemmer med bakgrunn i at de glemmer å betale. Saken ble diskutert på
Landsmøte, og denne praksisen bør vurderes endret.

73. Regnskap:
Ingen endringer/utgifter siden forrige møte

74. Regionsmøte på Mo:
Det har vært avholdt årsmøte for regionen på Mo i november. Stein, Øyvind og
Torbjørn deltok fra avdelingen. Det ble foretatt valg etter ny organisering i NBCC.
Det ble også diskutert bedre samkjøring mellom avdelingene. Dersom en avdeling
forhandler fram gode medlemstilbud, så bør det avtales at det gjelder for medlemmer i
hele regionen. Gode medlemstilbud er også noe som kan hjelpe til i fht verving av nye
medlemmer. Felles avis/informasjon fra avdelingene er noe som vurderes. Dette ble
prøvd for noen år siden, og ble positivt mottatt.

75. Julestunt:
Det er foreløpig få medlemmer som har hentet ut julegaven. Det sendes ut en
påminnelse om tilbudet som varer ut desember. Vi får god rabatt på ekstrapremiene
hos BilXtra. Dersom det er noen medlemmer som mangler medlemsnr, så kan dette
fås ved å kontakte Stein, enten pr SMS eller via avdelingsmailen.

Kopi fra referat for møte i november:
Perioden for julestuntet vil være hele desember måned. I denne perioden kan
medlemmene hente ut domiddel hos BilXtra, dvs den typen vi har fast rabatt på.
http://www.sunwind.no/product/show/?id=1346 HYPERLINK
"http://www.sunwind.no/product/show/?id=1346&Tabletter-PowerCare" & HYPERLINK
"http://www.sunwind.no/product/show/?id=1346&Tabletter-PowerCare" TabletterPowerCare
Dersom det er noen som ønsker noe annet enn domiddel, så kan summen (120 kr)
trekkes fra annen vare i butikken. Vi trekker ekstra premier blant dem som henter ut
gave. Hovedpremien er en bålpanne, i tillegg trekker vi ut 2 heldige som får et
gavekort på en gassfylling.

76. Årsmøte 2017:
Varsel om årsmøte er sendt ut, og møte blir denne gang avholdt på Theatercafeen.
Ellers er vi i rute med arbeidet, og valgkomiteen har startet arbeidet.

77. Jubileumsfest 40 år:

Jubileumsfesten blir avholdt i etterkant av årsmøte. Det er stor interesse for å delta.
Informasjon om påmelding vil bli sendt ut de nærmeste dagene. Det legges opp til at
det må kjøpes en billett pr påmelding/par (kr 150,-), og denne kan veksles inn i baren i
løpet av kvelden. Dette for å sikre oppmøte når avdelingen tar på seg såpass store
utgifter. Medlemmer kan gjerne spre informasjon om festen til ikke medlemmer.
Verves det nye medlemmer før festen, så kan disse også delta

78. Neste år, mål for året (sosialt/verving):
• Grilling på Hauknesodden vår og høst.
• Jubileumsfest.
• Det vurderes også et treff for hele regionen, kanskje kan det sikre større
interesse. Kan det evt kombineres med St.treff i Umbukta ?
• Teknisk kontroll i samarbeid med vegvesenet/Helgelandskraft ble en suksess i
år, og det er et mål å gjenta dette til neste år.
Alle sosiale arrangementer er viktig for medlemspleien, og kan medføre at det er
lettere å verve nye medlemmer.
Teknisk kontroll er et tilbud også til ikke-medlemmer, men kan medføre flere
medlemmer på sikt.

79. Eventuelt:
Neste styremøte avholdes 16. januar 2017, og er siste styremøte før årsmøte.

Kristin Djuplasti
Sekretær

