Referat fra styremøte mandag 13.april 2015 kl. 19.00 på Caverion
Tilstede: Øyvind, Kristin, Stein, Ivar og Elisabeth
Sakliste:
20. Innkalling
21. Referat fra siste møte
22. Post
23. Regnskap: Status fra kasserer
24. Teknisk kontroll i samarbeid med Biltilsynet:
25. Status påskestunt og evt andre aktiviter planlagt i vår/høst?
26. Status i fht ny nettside for NBCC, kom pr epost 8. april:
27. Lokal vervekampanje?
28. Øvelseskjøring.
29. Eventuelt:

Referat:
20. Innkalling: godkjent.
21. Referat fra sist møte: godkjent.
22. Post: Innkommet post fordelt.
23. Regnskap: Status fra kasserer (Ivar). Avdelingen har fortsatt god økonomi.
Høyrentekontoen er ikke rørt, og brukskonto balanserer greit.
24. Teknisk kontroll i samarbeid med Biltilsynet. Det er 3 som foreløpig har meldt interesse
for kontroll av campingvognen. Tidspunktet som er avtalt med Biltilsynet er 10. Juni fra
klokken 12:00 og utover dagen. Viktig at vi markedsfører dette mer når det nærmer seg.
Biltilsynet gjør ikke forskjell, så tilbudet vil også gjelde for «ikke medlemmer».
25. Status påskestunt og evnt. andre aktiviteter fremover vår-høst 2015:
- påskestunt: det var 75 medlemmer som hentet ut gass, toalettmiddel eller toalettpapir.
- badeland: denne aktiviteten kommer vi tilbake til – høst 2015
- grilling ved Årestua (Klokkerhagen): vi har reservert Årestua 20. Mai fra kl. 18:00.
Invitasjon/påmelding sendes ut i april – og en påminnelse/ny invitasjon sendes ut uken før
grillkvelden.
- Caravan og bobiltreff på Nesna og Umbukta – vår/høst 2015.
Umbukta: nest siste helga i august (21. – 23. august).
Nesna: 12-14. Juni.
Men i første omgang sjekkes det ut om det er interesse for treff blant oss medlemmer.

26. Status – ny nettside for NBCC. Min side er klar for medlemmene. Her kan man logge seg
inn, og oppdatere egen informasjon. Les mer her om hvordan man logger seg inn første
gang: http://www.nocc.no/nyheter/Sider/Få-tilgang-til-nye-Min-Side.aspx
27. Vervepremie (lokalt): - Avdelingen har god økonomi, og det kan være aktuelt å kjøre en
lokal vervekampanje nå når den sentrale kampanjen er avsluttet. Dette kommer vi tilbake til
senere hvis det blir aktuelt – styret ser litt an utviklingen i fht antall medlemmer. Det er
kommet inn 3 nye medlemmer etter nyttår, og pr i dag har vi 208 medlemmer.
28. Øvelses kjøring – campingvogn/ bobil: Vi har satt av 2 datoer, hhv Bobilkjøring: 27.mai
og Campingvognkjøring: 17.juni. Avdelingen skaffer vogn til kjøringen 17. juni. Det vil bli
sendt ut egen invitasjon/påmelding ang dette.
29. Eventuelt.
Diskusjon om vi skal sende ut alle mailer ang lokale treff rundt om i landet som avdelingen
mottar. Siden disse er godt nok markedsført på www.nocc.no, så velger vi å ikke sende ut
ekstra mailer om dette.

Referent: Elisabeth B. Holstad

