Referat styremøte Norsk Bobil og Caravan Club avd.Sunndal og Omegn
Dato:25.04.2017
Sted:Sunndal Jeger og Fisk sine klubblokaler
Tilstede:Odd Roar Romfo,Herbjørn Aandahl,Roar Baardsen,Knut M.Eide
Meldt forfall:Lill-Elin Vangen,Odd Egil Vangen
Varamedlemmer:Ikke kalt inn.Bodil Bråten og Kåre Jonny Hønsvik (Får referat/saksliste)

Sak.15.17:Godkjenning av innkalling:
Vedtak:Ok

Sak.16.17:Årsmøte Protokoll/Årsmøte 7 Februar 2017:
Vedtak:Nestleder ble valgt på Årsmøte for 2 år men uteglemt i Årsmøte Protokoll,
Styre protokollfører idag 25.04.2017 at Nestleder Knut M.Eide
ble valgt ved aklamasjon på årsmøtet 7 Februar 2017/uteglemt
i årsmøte protokoll.Nestleder Knut M.Eide valgt for to år
og styremøte protokoll føres 25/4-2017.Enstemmig vedatt.

Sak.17.17:Uformelt treff/Blåtur treff 12-14 Mai 2017:
Vedtak: Enstemmig Styre velger å legge Uformelt treff til Bud Camping.
Om dårlig vær blir det Kviltorp Camping i Molde.

Sak.18.17:Medlemsutvikling for avdelingen/Økonomi for avdelingen:
Vedtak:-Medlemmstallet pr.25/4-2017 er 132 betalende medlemmer
startet året på 119.
-Økonomien pr.25/4-2017 er kr.3395 på høyrente konto
kr.746 på lønnskonto
kr.1000 i kasse.

Sak.19.17:Diverse innfo fra Sentralt:
-Landstyremøte gjennomført/styre har fått Landstyremøte papirene:OK.
-Sentralt har kjørt en Vervekonkuranse på Bobileiere:Ok
-Sentralt har planlagt en runde på Vogneiere også i 2017:Ok.

Sak.20.17:Høstreffet 18-20 August 2017:
Vedtak:Enstemmig styre har i år valgt å legge høstreffet til Lom Camping
i Lom 18-20 August.Leder/Nestleder tar imot påmelding.
Leder ordner innvitasjon/og legger det ut på hjemmesiden/
facebook siden til avdelingen.

Sak.21.17:Medlemsundersøkelse på hjemmesiden til avdelingen 2017:
Vedtak:Enstemmig styre ønsker å bli bedre kjent med medlemmene våre,
og hva de ønsker seg fra avdelingen.
Den blir lagt ut på hjemmesiden slik at medlemmene kan sende den
inn ved å scane den inn å sende den på epost adr.til avd.
Eller i posten.Medlemsundersøkelsen/blir gjennomgått på
styremøte høsten 2017.

Sak.22.17:Sikkerhetskontroll av fastliggere på Oppdal høsten 2017:
Vedtak:Avdelingen tar kontakt med avd.Kr.sund og Omegn/slik
at vi tar ett samarbeid på sikkerhetskontrollen av fastliggere slutten
av September 2017 på Camping plasser i Oppdal.

Sak.23.17:Landstyremøte Papirer:
Vedtak:Tatt til etterretning/Leder har sendt disse papirene ut til styre på epost
til den enkelte i styre.20% tilbakeføring på medlemskontigent
til avdelingen i 2017.

Sak.24.17:Sikkerhetskontroll Melkild Bilverskted 23 Mai 2017:
Vedtak:Jan Inge Løvik/har avtalt med Nettbuss om leie av bremseteser/
avdelingen må betale leie av hallen til Nettbuss/ansatt Nettbuss
samme beløp som i 2016.Påmeldingen har startet/
13 ekvipasjer påmeldt.

Sak.25.17:Pinsetreffet 2-5 Juni:
Vedtak:Styre har valgt Åndalsnes Camping/om styggvær blir det omlagt
til Lillehammer Camping.Blir sendt sms til medlemmene.

Sak.26.17:Eventuelt:-Båltønne er laget av Kåre Jonny Hønsvik/må ordne ved.
-Bobilparkering/Tømmestasjon ved Driva Bru:
Vedtak:Leder tar kontakt med Sunndal Kommune/
Sunndal Jeger og Fisk for å høre
når den skal være ferdig stilt.
-Messekveld Juro Caravan/Malmefjorden 29 Mars:
Vedtak:Romfo,Eide og Aandahl var i Malmefjorden hos
Juro Invest på messekveld/bra oppmøte.

-Avtale på Rondane Haukliseter Fjellhotell:
Vedtak:Avtalen er signert av eier av Rondane Hauklister Fjellhotell
og leder Odd Roar Romfo/styre ønsker at avtalen blir
lagt ut på hjemmesiden.

Møte hevet kl.20.15.

Neste styremøte Oktober 2017

Referent:
Knut Magnar Eide

