NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 13.02.17
Tid/sted: kl 19.00 – Caverion
Tilstede: Torbjørn Klausen, Ivar Jakobsen, Kristin Djuplasti, Øyvind Tangstad
Forfall: Stein Torbergsen, Hanne Fagerheim

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 2017
07. Aktiviteter 2017
8.
Eventuelt
Referat:
01. Innkalling:
OK
02. Konstituering av nytt styre:
Nytt styre konstituert. Ny nestleder ledet møte i leders fravær.
03. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail
04. Post:
Ingen post
Medlemsstatistikk – Har fått 7 nye medlemmer siden årsskifte, og har pr
nå 197 medlemmer.
05. Regnskap:
Vi har betalt kostnadene knyttet til julestuntet, og noe av kostnadene
knyttet til årsmøte/jubileumsfesten. Har enda ikke fått overføring av
kontingent i år. Brukskonto er derfor tom, men det er ca 240 000,- på
høyrentekontoen. Forventer å få overføring av noe medlemskontingent i
løpet av februar.

06. Møteplan 1. halvår:
Enighet om at mandager er den beste dagen for å avholde styremøter. Men
pga helligdager og noen som skal på reise, så blir det litt variabelt i fht
ukedager i 1. halvår:
Mandag 13. mars
Onsdag 5. april
Mandag 8. mai
Tirsdag 6. juni
07. Aktiviteter 2017:
Aktiviteter og sosiale samlinger er viktige for å beholde medlemmer, og
verving av nye medlemmer. Vi jobber videre med planlagte aktiviteter, og
disse må behandles i kommende styremøter.
Evt påskestunt – vurderes nærmere påske, behandles i styremøte i mars.
Grilling på Hauknesodden – ansvar Stein
Teknisk kontroll/kontroll av elektrisk anlegg – ansvar Øyvind
Treff i samarbeid med regionen i juni – ansvar Torbjørn
Evt arrangere messe til høsten – ansvar Torbjørn/styret

08. Eventuelt:
Jubileumsfesten. Det har vært bare positive tilbakemeldinger ang festen, god
mat, god musikk og god stemning.
President og fagsjef fra NBCC sentralt var gjester på
årsmøte/jubileumsfesten, og gir også gode tilbakemeldinger. De er imponert
over aktiviteten i avdelingen og oppmøte på festen for en såpass liten
avdeling som vi er
Neste styremøte avholdes mandag 13. mars.

Kristin Djuplasti
Sekretær

