NBCC avd Rana og omegn - Referat fra styremøte 27.08.19
Tid/sted: kl 19.00, Caverion
Tilstede:
Stein Torbergsen, Øyvind Tangstad, Kristin Djuplasti
Forfall: Thorfinn Kleiving, Iren Sunde, Kim Isaksen

Saksliste:
23. Innkalling
24. Referat fra siste møte
25. Post
- Innkommet Post
- Medlemsstatistikk
26. Regnskap – status fra kasserer
27. Møteplan høsten 2019
28. Aktiviteter 2019
29. Eventuelt

Referat:
23. Innkalling:
OK
24. Referat fra siste styremøte:
OK, godkjent tidligere pr epost.
25. Post:
Post fordelt
Medlemsstatistikk – 180 medlemmer, ingen endring siden forrige styremøte.

26. Regnskap – status fra kasserer:
Pr i dag er det kr 19 112,- på brukskonto, og kr 156 263,- på høyrentekontoen.
Hittil i år har vi fått inn kr 8696,- via grasrotandelen. Alt er ikke innbetalt til
konto enda, dette skjer kvartalsvis - forventer neste innbetaling i september.

27. Møteplan høsten 2019:
15. oktober kl. 19.00, Caverion
10 desember kl. 18.00, Bimbo

28. Aktiviteter 2019:


Vi planlegger ny ettermiddag med grilling på Hauknesodden onsdag 11.
september. Vi ser an været og sender ut invitasjon/påmelding på kort
varsel.



Evt årsfest tas i forbindelse med årsmøte neste år. Viktig med nok mange
påmeldte for å gjennomføre dette.



Juletrefest/Juleverksted. Det var liten interesse i fjor, men vi prøver på nytt.
Vi planlegger en ettermiddag for familien 20. november. Stein sjekker om
fyrhuset i Langneset er ledig denne dagen. Mer informasjon/invitasjon
sendes ut etter styremøte i oktober.

29. Eventuelt
Teknisk kontroll i samarbeid med Statens Vegvesen/Caverion. Det var 11 vogner og 1
bobil som ble kontrollert. De som deltok var fornøyde med kontroll og servering  Til
neste år får vi vurdere hvordan vi kan markedsføre tilbudet enda bedre. Kan også være
at vi komprimerer tiden til kl. 14.00-18.00. I år startet vi kl. 12.00, og det var lite folk
første del av dagen.
Neste styremøte avholdes 15. oktober kl. 19.00

Kristin Djuplasti
Sekretær

