2021 – mulighetens år!
Februar 2021 er halvgått og de fleste har vinterlige omgivelser. Det siste året har vært veldig annerledes
for alle – covid-19 og smittervernbestemmelser er kjente begrep som har snudd tilværelsen litt på hode!
Allikevel ser vi hvor tilpasningsdyktige vi er som mennesker – hvor mange trodde at munnbind skulle bli
noe man hadde tilgjengelig nærmest overalt??
Sommeren 2020 var det planlagt et stort 60-års jubileum samtidig med Landsmøtet – mange gledet seg
til et hyggelig treff på Stiklestad med historisk sus! Pandemien gjorde det umulig og Landsmøtet ble
utsatt. Etter et Landsstyremøte i september 2020 ble det kalt inn til nytt Landsmøte – datoen 13. februar
føltes så langt fram i tid at vi håpet på et fysisk møte, sånn ble det dessverre ikke.

Landsmøtet 2021
Landsmøtet 2021 – historiens første digitale Landsmøte i NBCC!
Det første digitale Landsmøtet er gjennomført og det gikk veldig bra! Det ble gjort stor innsats av alle, både
delegater og andre deltagere, for å sette seg inn i hvordan valgte applikasjoner fungerte! På den måten var
det mulig å gjennomføre Landsmøtet med vedtektsfestet dagsorden i løpet av ca 4 timer!
NBCC’s Landsmøte valgte nye representanter inn i sentralstyret. Historiens første kvinnelige president ble
valgt; Berit Seljeseth Osa. Berit er fra avdeling Sogn og Fjordane.
Berit overtok stafettpinnen fra Petter A. M. Nilsen som valgte å avslutte sitt verv etter mange år sentralt i
organisasjonen. Petter takket for mange spennende år og ønsket det nye styret lykke til! Berit takket for
samarbeidet og sendte også takk til de øvrige som gikk ut av styret; Stig Rune Martinsen og Elisabeth A.
Elvestad.
Etter at Landsmøtet var avsluttet ble det startet et ekstraordinært Landsstyremøte for suppleringsvalg til
sentralstyret. Dette ble også gjennomført digitalt.
Neste Landsmøte i organisasjonen vil bli i 2023.

Det nye sentralstyret består av:
Landsmøtevalgte representanter:




President:
Visepresident:
Styremedlem:

Berit Seljeseth Osa
Bjørn-Viggo S. Halvorsen
Carl Eivind Mølstre

Avd. Sogn og Fjordane
Avd. Vestfold Søndre
Avd. Haugaland og Sunnhordland

Landsstyrevalgte representanter:




Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Per Hans Hofseth
Oddlaug Holthe Olsen
Jørn Anders Brunsvik

Avd. Øvre Romerike
Avd. Steinkjer og Omegn
Avd. Kongsberg og Omegn

Landsmøtevalgt vedtektskomité:







Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Bjørn Terje Holen
Arne Ringen
Arvid Bårdslistuen
Geir Lasse Gartland
Elisabeth Stokvik
Elisabeth A. Elvestad

Avd. Østerdalen
Avd. Lillehammer og Omegn
Avd. Østfold
Avd. Steinkjer og Omegn
Avd. Øvre Romerike
Avd. Steinkjer og Omegn

Heidi Vedal Strand
Lise Marit Tickner
Pål H. Johnsen
Bjørn Tore Olsen
Turid Abelsen
Ragnar Bjørntvedt

Avd. Andøy
Avd. Vest-Agder
Avd. Øvre Romerike
Avd. Salten
Avd. Sortland
Avd. Romerike

Landsmøtevalgt valgkomité:







Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Det nye sentralstyret planlegger sitt første styremøte mandag 1. mars – dette også digitalt. Innkalling med
agenda vil bli sendt ut. Ta gjerne kontakt dersom det er saker som ønskes tatt opp.
Ønsker du å lese protokollen fra Landsmøtet eller Landsstyremøtet, så er de godkjente og signerte
dokumentene tilgjengelig på Intranettet.
Vi ønsker det styret lykke til i tiden som kommer!

Årsmøter i avdelingene
Tusen takk for alle tilbakemeldinger fra avdelingene om utsettelse av årsmøtene. Viktig å sørge for lokal
tilpasning i forhold til egen medlemsmasse når det planlegges for fysisk eller digitalt årsmøte.
Vurderes digitalt, men dere er usikre – ta gjerne kontakt med oss så hjelper vi!

Februarhilsner fra oss i administrasjonen

____________________________________
NBCC-nytt for tillitsvalgte
NBCC-nytt er en kortfattet informasjonstrykksak for
tillitsvalgte. Mottager

må sende NBCC-nytt
videre til alle sine tillitsvalgte
Sentralstyret og de sentrale komiteer er invitert til å
komme med informasjonsmateriale slik at alle
tillitsvalgte skal få så mye og god informasjon som mulig.
NBCC-nytt sendes på e-post til mottakerne, og kan fritt
videresendes. NBCC-nytt legges også på NBCCs

hjemmeside.

Bente, Martine, Nina og Anita
Administrasjon NBCC

NBCC-nytt EXTRA vil være et informasjonsorgan der det
vil bli gitt ekstra informasjon mellom de fastsatte NBCCnytt.

Utgiver: Norsk Bobil og Caravan Club
Box 104, 1921 Sørumsand

Utgivelsesplan 2021

Nr. 1 uke 7
Nr. 2 uke 20
Nr. 3 uke 34
Nr. 4 uke 48

Materialfrist fra sentralstyret og
sentrale komiteer er senest en uke før
utgivelse. Her kan det være både tekst
og bilder.

DET ER VIKTIG AT MOTTAGER AV NBCC-NYTT SENDER DENNE VIDERE TIL ALLE TILLITSVALGTE LOKALT!

