NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 25.01.21
Tid/sted: Kl 20.00 – møte via Teams
Tilstede:
Kristin Markussen, Linnea Teigstad, Kristin Djuplasti og Svein Høgli, Thorfinn Kleiving
Forfall: Øyvind Tangstad

Saksliste:
01. Innkalling
02. Utsettelse av årsmøte
03. Verving/Markedsføring av NBCC

Referat:
01. Innkalling:
OK.
26. Årsmøte:
Vedtektene sier at årsmøter normalt skal avholdes innen 15. februar. Pga Korona
og manglende valgkomite, så har vi sjekket muligheten for å utsette årsmøte. Det
er nå avklart at med bakgrunn i smittesituasjonen i Norge, så kan årsmøte
utsettes.
Pr i dag er planen å avholde årsmøte ute litt utpå våren. Det kan f.eks kombineres
med grilling på Hauknesodden i mai/juni. Med bakgrunn i dagens situasjon, så
kan det også kalles inn med kortere frist enn normalt.
Det var ikke fulltallig valgkomite etter årsmøte i 2020 – det skal normalt være 3
medlemmer og en vara, det ble kun valgt 2 medlemmer på forrige årsmøte. Pr i
dag er det ingen av disse som kan utføre oppgaven med valg til kommende
årsmøte.
Det har vært sendt ut flere meldinger om manglende valgkomite, men det er kun
en person som har meldt seg til oppgaven. Styret tar på seg arbeidet med å finne
minst en ekstra person til komiteen. Dersom vi ikke får en operativ valgkomite, så
er det også avklart med NBCC sentralt at det er en mulig å forlenge perioden til
dem som er på valg.
03. Verving/Markedsføring av NBCC
Det er en utfordring at vi mister medlemmer uten av det verves tilsvarende
antall/flere nye medlemmer. Tilbud om prøvemedlemskap via forhandlere ble

startet opp på nytt igjen i 2020. Men en sjekk med NBCC sentralt avklarte at dette
ikke ble en suksess, så det er foreløpig stoppet.
Det kommer en ny forhandler til Mo (Ferda), vi sjekker mulighet for
samarbeid/gode tilbud når de kommer skikkelig i gang med salg og butikk.
I tillegg vil vi prøve å få en reportasje om avdelingen i Rana Blad, det kan være
aktuelt når de eventuelt lager bilag om sommer og ferie. Det er stor sannsynlighet
for at mange velger Norgesferie også i 2021. Viktig å få markedsført NBCC og
fordeler med medlemskapet hos oss.
.

Kristin Djuplasti
Sekretær

