NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 16.01.17
Tid/sted: kl 19.00 – Caverion
Tilstede: Stein Torbergsen, Randi Fagerjord, Ivar Jakobsen, Kristin Djuplasti,
Øyvind Tangstad, Torbjørn Klausen
Forfall:
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Referat:
80. Innkalling:
OK
81. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail
82. Post:
Post fordelt
Medlemsstatistikk – 190 ved årsskifte. Har fått 5 nye medlemmer i januar,
og har pr nå 195 medlemmer.
83. Regnskap:
Status er den samme som ved årsskifte, og saken behandles sammen
med sak 86 – årsmøte.
84. Budsjett 2017:
Kasserer har laget et forslag til budsjett for 2017. Behandles i sak 86
årsmøte.

85. Julestunt:
Det er 67 medlemmer som har hentet ut julegaven. Blant disse ble det
trukket ekstra premier. Og vinnerne er:
Bålpanne: Kjell Martinsen
Gavekort gassfylling: Joar Lillerødvann og Tommy Andreassen.
Gratulerer til de heldige vinnere, premien kan hentes hos BilXtra v/Thor
86. Årsmøte 2017:
Gjennomgang av forslag til beretning for 2016 og øvrige årsmøtepapirer.
Regnskap, budsjett osv. Stein og Torbjørn ordner med plassering av bord og
øvrig klargjøring av lokalet før årsmøte/jubileumsfesten.
87. Jubileumsfest 40 år:
Det meste er klart til jubileumsfesten, og det vil komme gjester fra NBCC
sentralt og regionen. Det er ordnet med avtale om overnatting på hotell
Helma denne helgen, så om noen av medlemmene trenger overnatting
knyttet til årsmøte, så vis til avtale med NBCC avd Rana og omegn
v/Torbjørn.
88. Neste år, mål for året (sosialt/verving):
Saken ble også behandlet på forrige møte, ansvar for oppgavene fordelt.
• Stein tar ansvar for grilling på Hauknesodden vår og høst.
• Torbjørn tar ansvar i samarbeid med regionleder å vurdere et felles
treff for avdelingene. Krokstrand eller Umbukta er de mest aktuelle
stedene.
• Øyvind tar ansvar for å kontakte vegvesenet og Helgeland Kraft for
samarbeid om teknisk kontroll i 2017. Teknisk kontroll er et tilbud også
til ikke-medlemmer, men kan medføre flere medlemmer på sikt.
89. Eventuelt:
Ingen saker under eventuelt.

Kristin Djuplasti
Sekretær

