NBCC avd Rana og omegn - referat fra styremøte 10.08.15
Tid/sted: Caverion kl 19.00.
Tilstede: Kristin, Stein, Ivar, Øyvind og Liv. Frafall: Elisabeth

Saksliste:
53. Innkalling
54. Referat fra siste møte
55. Post/medlemsstatistikk
56. Regnskap
57. Evt treff på Nesna og i Umbukta
58. Caravanmessen 2015
59. Henvendelse til Havblikk camping, Nesna
60. Fratredelse fra styreverv
61. Evt innkjøp av partytelt
62. Eventuelt:
Referat:
53. Innkalling
Ok, godkjent
54. Referat fra siste møte
Godkjent tidligere pr mail
55. Post
Innkommet post fordelt
Medlemsstatistikk, 211 medlemmer pr 10. august
56. Regnskap
Fortsatt god økonomi, avdelingen har ca 250 000,- på høyrentekonto, og vel
20 000,- på brukskontoen.
57. Evt treff på Nesna og i Umbukta:
Treffene ble nylig avlyst pga for liten interesse fra medlemmene. Styret ser på
muligheten for vårtreff på Nesna neste år. Interesse for treff vil også være tema
på medlemsmøte i tilknytning til neste årsmøte.
Bassengtreff i høst: Styret har tidligere sjekket ut muligheten for å ha et lite treff
i bassenget i høst, og har innhentet priser i fht dette. I prisen inngår kaffe og
muffins for voksne, og brus og is for barna. I prisen ligger det også at det er minst
10 voksne og 10 barn som deltar. Det er søndager i slutten av
oktober/begynnelsen av november som er mest aktuelle. Gi tilbakemelding innen
30. september dersom dette er av interesse.

58. Caravanmessen 2015:
Minner om muligheten for å få gratis billetter til Caranvanmessen på Lillestrøm i
september. Sak 49 fra forrige møte. Frist for å melde interesse for billettene er
satt til 15. august.
59. Henvendelse til Havblikk camping, Nesna:
Det er laget et brev som vil bli sendt til Havblikk, og dette er en forespørsel ang
muligheten for å få rabatt også på vintercamping/vinterlagring. Prisen for
sommersesongen er relativt høy, og det gis pr i dag ikke rabatt for
vintersesongen.
60. Fratredelse fra styreverv:
Elisabeth B Holstad har meldt at hun skal flytte fra Rana, og kan dermed ikke
lenger ha vervet som sekretær i NBCC avd Rana og omegn. Styret har fortsatt
nok mange medlemmer i hht vedtektene, og fordeler oppgavene fram til neste
årsmøte.
61. Evt innkjøp av partytelt:
Styret har vurdert innkjøp av nytt partytelt, men avventer dette inntil videre. Skal
vi investere i et nytt telt, så trenger vi å ha en «teltansvarlig» som sørger for å
holde teltet i god stand. Dvs sørge for at dette er tørt og rent før det lagres etter
bruk. Hvis ikke, så vil det fort bli samme problem som for de gamle.
Vi ser også på muligheten for å mikse deler fra de 2 gamle. Det ene er satt opp
nå i sommer. Deler av teltet er OK, resten ikke. Hvis det andre er tilsvarende, så
kan det kanskje settes opp et brukbart telt ved å blande delene fra disse.
62. Eventuelt:
Ingen saker under eventuelt. Neste styremøte er 7. september

Mo, 11.08.15
Referent: Kristin Djuplasti

