NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 17.08.21
Tid/sted: kl 18.00 – Bimbo
Tilstede:
Kristin Markussen, Øyvind Tangstad, Linnea Teigstad, Kristin Djuplasti, Thorfinn Kleiving
og Svein Høgli
Forfall:
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Referat:
23. Innkalling
OK
24. Referat fra siste møte
OK, godkjent tidligere pr epost
25. Post
•
•

Post fordelt
Vi har pr i dag 151 medlemmer, 7 nye medlemmer i år og 15 utmeldte.

26. Regnskap – status fra kasserer
Vi har pr i dag kr 16 639,- på brukskontoen og kr 158 325,- på høyrentekontoen.
Faktura for påskegaven kom på ca 15.000 og er betalt.
27. Årsmøte 2021
Ut fra dagens regler, så kan man ha private arrangement på offentlig sted med inntil
100 deltakere, og vi planlegger dermed å avholde et forsinket årsmøte i september.
Møte vil bli avholdt på Bimbo 21. september kl 17.30. Leder sender ut varsel om
innkalling og frist for å melde saker blir 6. september.

28. Aktiviteter
I og med at vi er kommet så sent på året, så utsettes planlagt grilling til
våren/sommeren. Thorfinn har sjekket, det vil være mulig å leie hus også i
Klokkerhagen. I år prioriterer vi juleverksted. Dette er planlagt 16. november kl 17.3019.30. Det kommer informasjon om sted og påmelding 1-2 uker før planlagt dato.

29. Eventuelt
Oppfølging fra tidligere møte ang gasspåfylling hos BilXtra:
Avtalen vi har der er lokal, så kan ikke kombineres med kjøp av gass på BilXtra
andre steder. Den nye personvernloven gjør at det er vanskelig å registrere kjøp
elektronisk. Tilbakemeldingen må være at de sikrer at de alltid har nok «klippekort»,
slik at vi ikke må samle på kassalapper. En sjekk avdekket for øvrig at medlemmene
ikke har bedre pris enn andre. Dette er noe vi sjekker ut, og kan vi evt få bedre
avtaler andre steder ?
Neste styremøte avholdes 7. september kl 18.00

Kristin Djuplasti
Sekretær

