NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 14.03.16
Tid/sted: kl 19.00 på Caverion
Tilstede: Stein Torbergsen, Randi Fagerjord, Kristin Djuplasti, Øyvind Tangstad, Torbjørn
Klausen Forfall: Ivar Jakobsen

Saksliste:
08. Innkalling
09. Referat fra siste møte
10. Post
Innkommet post
Medlemsstatistikk
11. Regnskap
Status fra kasserer
12. Kurs
13. Arrangementer
14. Eventuelt

Referat:
08. Innkalling:
OK
09. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail
10. Post:
Innkommet post fordelt
Medlemsstatistikk, ingen endring siden forrige møte – fortsatt 199 medlemmer.
11. Regnskap:
Ingen endring for høyrentekonto. På brukskontoen er det ca kr 24 200,-.
I fht kjente utgifter, så har vi fått faktura på kr 2200,- som er kostnaden for
årsmøtet, og det skal utbetales honorar til leder. Påskestuntet vil komme i tillegg.
12. Kurs:
Det har kommet en henvendelse fra regionen ang organisasjonskurs for styrene i
regionen. Sandessjøen er aktuelt sted, og det er 3 aktuelle helger i april/mai. På
vegne av styret gir Stein tilbakemelding om at det er helgen 22-24 april som passer
best.

13. Arrangementer:
Oppfølging/videre planlegging av saker fra forrige møte.
Evt treff/grilling på Hauknesodden. Stein sjekker om huset er ledig onsdag 8. juni.
Alternativt kan tirsdag 7. juni være en aktuell dag.
Stein sender ut en egen mail ang interesse for treff på Nesna. Det er 3 aktuelle
helger, 17.-19. juni, 19.-20. august og 2-4. september. Torbjørn sjekker om det evt
er kollisjon med treff på Rognan når det gjelder aktuell helg i august.
Teknisk kontroll i samarbeid med Vegvesenet/Biltilsynet kan være aktuelt 15. juni.
Øyvind sjekker dette med kontaktpersonene der.
Øvelseskjøring/merkekjøring og evt «stunt» i sentrum i forbindelse med nattåpent
kommer vi tilbake til etter neste styremøte. Øyvind følger opp i fht kjøringen.
Torbjørn følger opp i fht «stunt» i sentrum.
14. Eventuelt:
I forbindelse med utsendelse av referatet, så blir det også en ekstra påminnelse om
påskestuntet. Frist for å hente ut påskegaven er onsdag 23. mars.
Neste styremøte er 11.april.

Kristin Djuplasti
Sekretær

