NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 17.10.18
Tid/sted: kl 19.00 – Caverion
Tilstede:
Stein Torbergsen, Iren Sunde, Kristin Djuplasti, Øyvind Tangstad
Forfall: Hanne Lise Røtvold

Saksliste:
38. Innkalling
39. Referat fra siste møte
40. Post
- Innkommet Post
- Medlemsstatistikk
41. Regnskap – status fra kasserer
42. Registrering i Frivillighetsregisteret
43. Aktiviteter
44. Eventuelt

Referat:
38. Innkalling:
OK
39. Referat fra siste møte:
OK, godkjent tidligere pr mail.
40. Post:
Post fordelt.
Medlemsstatistikk – 185 medlemmer. Det er kun 8 nye meldinger i år, og vi har
mistet 25 medlemmer. Vervekonkurransen har ikke virket. Saken tas opp på
neste årsmøte/medlemsmøte. Er det noen som har andre forslag for å øke
andelen medlemmer?

41. Regnskap:
Pr i dag er det kr 17200,- på brukskonto, og kr 155 343,- på høyrentekontoen.
42. Registrering i Frivillighetsregisteret (grasrotandel):
Siden 11. april har vi fått inn ca 6000 kr i inntekt  Vi har mistet en «giver» siden
forrige møte, og har nå 14 personer som gir oss sin grasrotandel.
Info fra møte i mai, minner om at kampanjen er forlenget ut året:
«For å motivere til å verve flere givere og nye medlemmer, så starter vi en
kampanje. Medlemmer som verver totalt 5 eller flere givere grasrotandel og/eller nye
medlemmer er med i trekning av 3 gavekort på kr 1000,Man kan altså slå sammen verving av medlemmer og grasrotandeler. Send
dokumentasjon av registreringer (bilde) til avd121@nocc.no for å være med i
trekningen».
Org.nr 920587747 NBCC AVD RANA OG OMEGN
43. Aktiviteter 2018:
Som angitt i referatet fra september, så planlegger vi juleverksted/juletrefest i november.
Stein sender ut invitasjon tidlig i uke 43 for å sjekke interessen.
Årsfest/årsmøte 2019. Festen som har vært arrangert sammen med de siste 2
årsmøtene har vært populære. Vi planlegger tilsvarende aktivitet knyttet til årsmøte
2019. Aktuell dag for årsmøte/årsfest er 8. februar 2019. Mer informasjon kommer
sammen med første varsel om årsmøte.
44. Eventuelt:
Neste styremøte er på Bimbo 5. desember.

Kristin Djuplasti
Sekretær

