NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 16.10.17
Tid/sted: kl 19.00 – Caverion
Tilstede: Stein Torbergsen, Ivar Jakobsen, Kristin Djuplasti, Øyvind Tangstad
Forfall: Hanne Fagerheim, Torbjørn Klausen

Saksliste:
51. Innkalling
52. Referat fra siste møte
53. Post
Innkommet post
Medlemsstatistikk
54. Regnskap
Status fra kasserer
55. Aktiviteter
56. Eventuelt

Referat:
51. Innkalling:
OK
52. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail.
53. Post:
Post hentet av kasserer
Medlemsstatistikk – 205 medlemmer. En liten nedgang siden forrige møte.
54. Regnskap:
Ingen endring i fht høyrentekontoen (kr 163.928,-) og kr 7150,- på brukskontoen.

55. Aktiviteter:


Messe til våren. Torbjørn har sjekket leie av Ranahallen. Det er mulig å leie
den i slutten av april, og det kan også være mulig å leie den litt senere på
våren (mai). Vi venter på en avklaring ang Kabe som hovedsponsor. De skal
behandle dette i et møte i slutten av oktober. Får vi dem som sponsor, så vil
det bli sendt ut en henvendelse om bistand fra medlemmene før vi tar
beslutningen om å arrangere en slik messe. Styret kan ikke klare jobben
alene, vi trenger bistand fra flere.



Årsfest i tilknytning til årsmøte. Stein har sjekket priser flere steder.
Teaterkafëen kommer best ut i pris på steder hvor vi både kan leie lokaler og
få servert mat og drikke. Pris for f.eks finnbiff og en enhet med drikke (øl eller
vin) kommer på ca 250,- pr person. Avdelingen kan sponse musikken hvis
«julestuntet» utgår, men den enkelte på selv betale for mat/drikke. Det
sendes ut en mail i oktober/november for å sjekke interessen og det vil være
bindende påmelding. Blir det ikke nok mange påmeldte, så blir det et
standard årsmøte i februar 2018.



Årsmøte i regionen. Årsmøte for alle avdelingene i regionen avholdes på Mo
10-12.11. Dette er et møte hvor representanter fra hver avdeling deltar. Avd.
Rana og omegn har en representant med stemmerett - men siden møte
avholdes på Mo, så kan flere fra styret delta. Som forrige gang er det
innhentet gode priser for møte og overnatting på hotell Helma. Det skal
velges vara regionleder på årsmøte, og avdelingen sender inn forslag om at
Torbjørn Klausen er kandidat fra styret.

56. Eventuelt:
Neste styremøte avholdes mandag 6. november. Siste styremøte før jul er 11.
desember, og dette avholdes på Bimbo.

Kristin Djuplasti
Sekretær

