NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 13.06.16
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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Referat:
30. Innkalling:
OK
31. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail
32. Post:
Post fordelt
Medlemsstatistikk – 199 medlemmer pr juni.
33. Regnskap:
Ingen endring siden forrige møte. Vi har vel 18.000,- på brukskontoen og ca
253.500,- på høyrentekontoen.
Av kjente utgifter som skal betales, så har vi nå mottatt faktura for påskestuntet. I
tillegg kommer utgifter til grillingen på Hauknesodden, annonse i Rana Blad og
vaffeljern og diverse til teknisk kontroll 15. juni.

34. Arrangementer:
Treff/grilling på Hauknesodden. Det var ca 30 som deltok 8. juni. Dersom det ikke
blir noen andre treff i år, så vurderes det å arrangere et tilsvarende treff på
ettersommeren/tidlig høst. Huset gir mange muligheter til både å være ute og inne,
og er fullt utstyrt. Ved en senere anledning, så kan vi også koke kaffe og ordne med
annen drikke i tillegg til grillmaten.
St.hans treff i Umbukta: Pr i dag er det ingen interesse for et slikt treff. Kommer
det ikke noen «påmeldinger» innen kort tid, så arbeider ikke styret videre med
denne saken.
Teknisk kontroll: Teknisk kontroll avholdes som planlagt. Det har vært en annonse
i Rana blad 13. juni. Det kommer også en påminnelse under «ke så skjer». I tillegg
vil tilbudet spres på Facebook. Ivar, Torbjørn og Øyvind vil være tilstede fra kl.
12.00. De ordner også med kaffe og vafler.
Øvelseskjøring/merkekjøring. Det var liten interesse for kjøring i år, så det ble ikke
avholdt øvelseskjøringer. For å skape mer interesse for dette, så kan det gis egen
informasjon om kjøringen på medlemsmøte etter neste årsmøte.
Evt «stunt» i sentrum i forbindelse med nattåpent. Vi har ikke fått gjort så mye
mer i fht denne saken, og må nok utsette dette til høsten evt neste år.
35. Eventuelt:
Brev fra Sentralstyret ang fordeling av kontigent. Vi har mottatt et brev som
angir at det ikke vil bli utbetalt kontingent til avdelingene før tidligst mars 2017.
Saken har skapt reaksjoner i hele regionen, og vi har dialog med avd Salten, og
vurderer videre samarbeid og evt felles henvendelse fra flere avdelinger i regionen.
Vi reagerer på språk/innhold i brevet, og synes det er mangelfull informasjon
angående hvordan NBCC har havnet i denne situasjonen.
I og med at informasjon om saken kom først etter at årsmøtet har vedtatt budsjett for
2016, så ville det normalt vært aktuelt med et ekstraordinært årsmøte. Siden avd
Rana og omegn har god økonomi, så har styret vurdert at dette ikke er nødvendig.
Så er det opp til medlemmene å gi tilbakemelding om de er uenige i vurderingen.
Møteplan andre halvår 2016: Følgende datoer er satt av til styremøter andre halvår
– 15. august, 12. september, 10. oktober, 14. november og 12. desember.
Innhenting av flere medlemstilbud: Stein har vært i kontakt med Bil1 og
Shell7eleven. Bil1 har gode priser på gass. De tar normalt 200 kr pr flaske, men
kjøper man et klippekort for 10 flasker så koster de kr 1500,-, dvs 150 kr pr flaske. Vi
avventer svar angående en forespørsel om ekstra medlemsrabatt. På 7 eleven
(Selfors) får vi 30 % rabatt på bilvask og leie av tilhenger. Torbjørn er i dialog med
Flügger om rabatt. Har ikke fått det skriftlig enda, men regner med å få ca 25-30 %
rabatt hos dem.

Da tar styret en liten ferie fram til august, og ønsker alle medlemmer en god sommer
 Neste styremøte er 15. august.

Kristin Djuplasti
Sekretær

