NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 14.02.18
Tid/sted: kl 19.00 - Caverion
Tilstede: Stein Torbergsen, Iren Sunde, Kristin Djuplasti, Øyvind Tangstad. Hanne Lise
Røtvold
Forfall: Torbjørn Klausen

Saksliste:
1. Innkalling
2. Konstituering av nytt styre
3. Referat fra siste møte
4. Post
 Innkommet Post
 Medlemsstatistikk
5. Regnskap – status fra kasserer
6. Møteplan 1. halvår
7. Aktiviteter
8. Eventuelt

Referat:
1. Innkalling:
OK
2. Konstituering av nytt styre:
Første styremøte etter årsmøte. Nytt styre konstituert med 5 av 6 medlemmer
tilstede.
3. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail.
4. Post:
Post som er innkommet siden forrige styremøte er hentet av leder og tidligere
kasserer. Noe er fordelt, øvrig overleveres fra tidligere kasserer.
Medlemsstatistikk – 199 medlemmer. En nedgang på 6 medlemmer siste 3
måneder. Viktig at alle er aktive i fht verving av nye medlemmer. Markedsfør

gjerne medlemsfordelene, årsfesten og andre sosiale aktiviteter for alle som eier
campingvogn eller bobil.
5. Regnskap:
Pr i dag er det kr 4848,- på brukskonto og kr 164 913,- på høyrentekonto.
Honorar er utbetalt til leder. Utover dette vil det påløpe i underkant av 10.000,- i
kostnader knyttet til årsfesten. Det betyr at kasserer må overføre penger fra
høyrentekonto til brukskonto. Vi forventer å få overført andel av kontingent i løpet
av våren. Dette er avhengig av når medlemmene har forfall på fornyelse av
medlemskapet og verving av nye medlemmer.
6. Møteplan 1. halvår 2018:


14. mars (onsdag)



11. april (onsdag)



9. mai (onsdag)



5. juni (tirsdag)

7. Aktiviteter 2018:


Styret planlegger grilling på Hauknesodden 23. mai og en dag i begynnelsen
av september – kommer tilbake til konkret dato i september. Stein bestiller
huset, og sender invitasjon/informasjon om påmelding i god tid før de aktuelle
dagene.



Teknisk kontroll i samarbeid med Statens vegvesen og Helgeland Kraft. Vi
planlegger en slik kontroll også i år. Øyvind tar kontakt for å avtale dato – 13.
juni er en aktuell dato om det passer for dem som skal utføre kontrollen.



Øvelseskjøring/merkekjøring. Det har vært liten interesse for dette de siste
årene. Stein sender ut melding for å sjekke interessen i mars/april. Det er
mye arbeid å sette opp «løypen», så det krever at det er flere som er
interessert om dette skal gjennomføres.

8. Eventuelt:
Neste styremøte er 14. mars.

Kristin Djuplasti
Sekretær

