NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 15.02.16
Tid/sted: kl 19.00 på Caverion
Tilstede: Stein Torbergsen, Ivar Jakobsen, Kristin Djuplasti, Øyvind Tangstad, Torbjørn
Klausen Forfall: Randi Fagerjord

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
07. Eventuelt

Referat:
01. Innkalling:
OK
02. Konstituering av nytt styre:
Første styremøte etter årsmøte. Før møte har tidligere leder og ny leder møttes
for å gå gjennom tilganger og funksjonalitet knyttet til avdelingsmail og nettsiden,
slik at ny leder har det som trenges for å kommunisere med medlemmene.
Ny leder og kasserer må kontakte banken, slik at leder får tilgang til avdelingens
kontoer.
03. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail
04. Post:
Innkommet post fordelt
Medlemsstatistikk, status pr 15.februar er 199 medlemmer. Det har kommet til
noen nye medlemmer siden årsskifte, men fortsatt viktig med fokus på verving og
medlemspleie.

05. Regnskap:
Fortsatt god økonomi. Status for høyrentekonto er uendret siden årsmøte, og på
brukskontoen er det ca kr 30 400,-. I fht kjente utgifter, så venter vi på faktura for
kostnader knyttet til årsmøte og det skal utbetales honorar til leder.
06. Møteplan 1. halvår:
Planlagte styremøter 1. halvår – 14. mars, 11. april, 9. mai og 13. juni.
07. Eventuelt:
1. Øvelseskjøring/Merkekjøring. Øyvind kontakter Eldar for å avtale datoer. Som
i fjor, så planlegges det påmelding for å sjekke interesse. Bobileiere har med
egen bil. I fht vogn i 230 bredde, så kan Øyvind sannsynligvis skaffe dette til
årets kjøring.
2. Kontroll i samarbeid med Statens vegvesen (Biltilsynet). Selv om det ikke ble
stort oppmøte siste år, så prøver vi igjen også i år. Aktuelt i mai/juni. Øyvind
kontakter kontaktperson hos vegvesenet.
3. Aktivitetskomite. Avdelingen mangler fortsatt aktivitetskomite. Er det noen som
kan tenke seg å bidra, så er det bare å ta kontakt.
4. Andre aktiviteter som ble diskutert i styret, og som er aktuelle i år.
4.1. Stunt i forbindelse med nattåpent – vise fram vogn, bobil og diverse utstyr
i sentrum. På denne måten kan vi skape mer interesse for campinglivet.
Torbjørn og Stein sjekker nærmere i fht dato og tilgang til areal i sentrum.
4.2. Treff/grilling på Hauknesodden i mai/juni
4.3. St.hans treff på Nesna 17-19. juni
4.4. Styret vurderer et nytt påskestunt og vurderer alternativer, vi vil komme
tilbake med mere informasjon i god tid før påske.
5. Avdelingens nettside og side på Facebook.
5.1. www.nocc.no/lokal/rana er oppdatert i fht nytt styre, medlemsavtaler osv.

Vi ser på om det er muligheter for å gjøre siden enda bedre – legge ut
bilder fra treff og andre aktiviteter.
5.2. Når det gjelder avdelingens FB-side, så er det kun 37 medlemmer som er
tilknyttet denne. Medlemmer som er på FB kan søke opp NBCC avd.
Rana og omegn og be om å bli medlem. Stein administrerer siden og gir
tilgang ved forespørsel.

Kristin Djuplasti
Sekretær

