NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 17.10.16
Tid/sted: kl 19.00 på Caverion
Tilstede: Stein Torbergsen, Randi Fagerjord, Ivar Jakobsen, Kristin Djuplasti, Øyvind
Tangstad, Torbjørn Klausen
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Referat:
48. Innkalling:
OK
49. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail
50. Post:
Post fordelt. Stein har sjekket evt manglende post mot Posten. Det er ikke funnet
noen forklaring/avklaring på evt manglende post. Vi har nå mottatt post fra
banken. Vi må følge dette opp ekstra når vi forventer nye faktura, slik at vi unngår
flere gebyr for sen betaling.
Medlemsstatistikk – 193 medlemmer pr oktober.

51. Regnskap:
Pga manglende overføring av kontingent, så er det overført en sum fra
høyrentekonto til brukskonto. Pr i dag har vi kr. 6217,23,- på brukskontoen og
246.963,50,- på høyrentekontoen.
Faktura fra regionen på kr 1990,- må betales denne måneden. Utgift knyttet til
kurset de arrangerte i mai.
Kontoen som har hatt en saldo på kun kr 1,- er sagt opp. Avdelingen har nå kun 2
kontoer i Helgeland Sparebank.
52. Ekstraordinært landsmøte i oktober:
Stein er påmeldt til landsmøte. Tema for møte er organisering av NBCC. Det er
forslag om å «slanke» organisasjonen. Dersom dette blir vedtatt, så vil det blir færre
medlemmer i landsstyre og færre delegater til landsmøtene.
53. Julestunt:
Også i år planlegges det julestunt i samarbeid med BilXtra. Ivar har sjekket tilbud
hos dem. Vi går for at alle medlemmer kan hente ut domiddel før jul. Om man ikke
ønsker domiddel, så kan man få verdien for dette trukket fra på en flaske gass eller
andre varer i butikken. Vi planlegger også i år premie som trekkes ut blant
medlemmene som henter ut julegaven. Ivar er i dialog med BilXtra om helt eller
delvis sponsing av premie. Mer informasjon om dette kommer etter neste styremøte.
54. Årsfest/jubileumsfest:
I forbindelse med at avdelingen har 40 års jubileum, så vurderer vi en jubileumsfest
på nyåret. Kan være aktuelt å legge dette til samme dag som årsmøte. Det kommer
mer informasjon om dette rett over nyttår.
55. Kontakt valgkomite/valg til region:
I forbindelse med kommende årsmøte i regionen, så har vi mottatt en henvendelse
hvor de ønsker innspill i fht saker som ønskes behandlet og forslag til kandidater til
verv.
Vi har sendt inn følgende forslag:
Regionen skal arbeide mer aktivt for bedre samarbeid mellom avdelingene i
regionen. Dette for at vi sammen skal klare å øke andelen medlemmer i NBCC.
Når det gjelder verv, så har vi foreslått gjenvalg på dem som er på valg i denne
omgang. Dette fordi vi ikke kjenner alle i regionen, og fordi noen verv vil falle bort
dersom det blir vedtatt endring av organiseringen.

56. Magasinstativ/sjokker:
NBCC har sendt ut sjokker/stativ for utplassering hos samarbeidspartnere. Stein
sjekker ut om dette kan settes hos BilXtra. De mottar medlemsblad fra NBCC og kan
sette dem i dette stativet.
57. Brev fra Salten:
Det har vært planlagt et felles brev fra regionen til NBCC sentralt knyttet til saken
med manglende overføring av kontingent i 2016. Brevet vil ikke bli sendt likevel.
Dette fordi at det har tatt for lang tid, og det er ikke alle avdelinger som er helt enig i
innholdet.
Avdelingen har nylig mottatt et forslag om at det overføres minimum 20 % av
kontingenten til alle avdelinger neste år. Avdelinger som klarer å verve nye
medlemmer vil få en prosentvis økning i overføringen. For å komme opp mot
overføringer tilsvarende 2015, så må en avdeling klare å øke andelen medlemmer
med 13 %.
58. Regionsmøte 11-13. november:
Det skal være årsmøte i regionen i november - og etter ønske, så legges dette møte
til Mo. Torbjørn har ordnet avtale om overnatting/bespisning/møterom på Helma.
Siden vår avdeling står for arrangementet - så vil alle medlemmer i styret kunne
delta på møte, men det er kun leder som har stemmerett. Møte er i ettertid flyttet til
helgen 18-20. november.
59. Eventuelt:
Pga frafall er neste styremøte flyttet fram til mandag 7. november. Da får vi også tid
til å planlegge evt ekstra aktiviteter i forbindelse med årsmøte for regionen.

Kristin Djuplasti
Sekretær

