NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 14.05.18
Tid/sted: kl 18.00 - Bimbo
Tilstede:
Stein Torbergsen, Iren Sunde, Kristin Djuplasti, Øyvind Tangstad, Hanne Lise Røtvold
Forfall: Torbjørn Klausen

Saksliste:
23. Innkalling
24. Referat fra siste møte
25. Post
- Innkommet Post
- Medlemsstatistikk
26. Regnskap – status fra kasserer
27. Registrering i Frivillighetsregisteret
28. Aktiviteter
29. Møteplan for høsten
30. Eventuelt

Referat:
23. Innkalling:
OK
24. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail.
25. Post:
Post fordelt.
Medlemsstatistikk – 195 medlemmer, 3 utmeldinger siden forrige møte. Nå starter
sommersesongen, viktig å prøve å verve nye medlemmer. Det er mange fordeler
med å være medlem, viktig å markedsføre disse. Informasjon om sentrale avtaler
kan man finne her:
http://www.nocc.no/Sider/Medlemsfordeler.aspx

I tillegg har vi en del lokale avtaler. Stein sjekker om det er mulig å få avtale også
med en butikk som selger byggevarer – aktuelt om man skal bygge tilbygg. Vi
lager også en oppdatert informasjon – «flyer», som kan brukes til lokal
markedsføring. Se også sak 27 verving/gavekort.

26. Regnskap:
Pr i dag er det kr 9839,- på brukskonto, og kr 155 343,- på høyrentekontoen.
Økningen på brukskonto skyldes innkommet kontingent og grasrotandelen (sak
27).
27. Registrering i Frivillighetsregisteret (grasrotandel):
Siden 11. april har vi fått 14 givere og kr 955 kr i inntekt. Dette er penger som
kommer godt med til medlemspleie, og kan bl.a. medføre lavere eller ingen
egenandel på årsfester 
For å motivere til å verve flere givere og nye medlemmer, så starter vi en kampanje i
perioden 11. april tom 30. september. Medlemmer som verver totalt 5 eller flere
givere grasrotandel og/eller nye medlemmer er med i trekning av 3 gavekort på kr
1000,Man kan altså slå sammen verving av medlemmer og grasrotandeler. Send
dokumentasjon av registreringer (bilde) til avd121@nocc.no for å være med i
trekningen.
Org.nr 920587747 NBCC AVD RANA OG OMEGN
28. Aktiviteter 2018:


Teknisk kontroll i samarbeid med Statens vegvesen/Caverion er markedsført
pr mail og via Facebook. Del informasjonen også med personer som pr i dag
ikke er medlemmer – godt vervetilbud 
Kontrollen er 13.juni mellom kl. 12.00 og 18.00 (kan avsluttes før om det blir
tomt for vogner). Gi beskjed om du evt kommer den siste timen. Det vil bli
kaffe og vafler, og kanskje grillmat om det blir noe igjen fra grillingen 23. mai.



Grilling på Hauknesstranda 23. mai. Stein sender ut invitasjon/informasjon
om påmelding.



Vi planlegger også en grilling i september. Kommer tilbake til dette etter
sommeren.

29. Møteplan for høsten:
Siden det normalt er mindre aktivitet på høsten, så planlegger vi kun 3 styremøter.
5. september
17. oktober
5. desember.

22. Eventuelt:
Det er slutt på å sende ut medlemskort, disse er nå kun elektronisk. Uavhengig av
forfallsdato på faktura, så utløper alle kort 1.5.18. For å få nytt kort send SMS til
2440. Mer informasjon finner dere her:
http://www.nocc.no/nyheter/Sider/Digitalt-medlemskort.aspx
Løsningen krever at man har korrekt mobilnummer registrert i medlemsregisteret.
Dette kan gjøres via medlemssiden. Alternativt kan man ta kontakt med avdelingen
eller NBCC sentralt for å få endret/oppdatert mobilnr.
Neste styremøte er 5. september.

Kristin Djuplasti
Sekretær

