Referat NBCC avd. Sunndal og Omegn 15.04. 2018
Sted: Sunndal Jeger og Fisk /sine lokaler v/Amfi. Sunndalsøra kl. 17.30
Tilstede: Kåre Jonny Hønsvik, Knut Magnar Eide, Herbjørn Aandahl,JanInge Løvik, Odd Roar
Romfo
Avdelingen har kalt inn regionleder /landstyrerepresentant: John Olav Hammervik (møte)
Meldt forfall: Arild Vaag, Elin Vangen, Odd Egil Vangen, Unn Skjermo.
Sak.15.18: Godkjenning av innkalling og valg av møtesekretær:
Innkalling godkjent. Møtesekretær valgt, Odd Roar Romfo
Sak.16.18: Innkommen post. Div. Sørumsand.
Landsstyremøte papirene er kommet.
Medlemslister.
NBCC nytt.
Sak.17.18: Medlemsutvikling NBCC avd. Sunndal og Omegn:
Pr.15.04. 2018- 128 Betalende medlemmer
20 % tilbakeføring til avdelingen på medlemskontingent av 550 kr.
2 medlemmer har bedt om å blitt strøket av listen. 1 Har meldt overgang til annen
avdeling.
3 nye medlemmer innmeldt siden siste styremøte.
Tatt til etterretning.
Sak.18.18: Økonomi NBCC avd. Sunndal og Omegn:
Pr.15.04.18 har avdelingen kr. 500,- i kontanter.
Kr. 2387,82 Brukskonto, kr. 48,00 sparekonto
Tatt til etterretning.
Sak.19.18: Gjennomgang av sosial kveld Surnadal lørdag 3. februar 2018.
Liten interesse blant medlemmene.
Styret burde ha varslet medlemmene i god tid at sosial kveld ble avlyst på grunn av
liten deltakelse.
Tatt til etterretning.
Sak.20.18: Oppsummering av medlemsmøte ved Surnadal VGS, søndag 4 februar 2018.
Svært godt oppmøte og gode tilbakemeldinger.
Kursholder er betalt kr. 1000,- for sitt arbeid. Lærerikt og interessant tema.
Avdelingen fortsetter det gode samarbeide m/ kursholder Per Egil Fiske.
Styret vil se på muligheten for en brannøvelse i Surnadal sammen m/ brannetaten
og Per Egil Fiske. (Brann bobil/ Campingvogn er tenkt som tema)
Tatt til Orientering.
Sak.21.18: Oppsummering av årsmøte Surnadal VGS, søndag 4.februar 2018.
Styre takker Bente Heggset og Unn Skjermo for arbeidet med mat og kaffe,
samt arbeide Bente gjorde for leie av lokalene til en fordelaktig pris.
Mat og møtelokale betalt, kr.300,- i husleie kr.1200,- for servering
Godt oppmøte fra alle kommuner innad i avdelingen.
Tatt til orientering.

Sak.22.18. Vårtreff Valsøya 27 - 29 april 2018:
Invitasjon er sendt ut i medlemsbladet.
Det vil bli sendt ny påminnelse/ invitasjon på epost til medlemmene som har mail adr.
Det vil bli sendt i posten til dem som ikke har mail.
Det er bestilt lokaler til fredag og mat. Så langt påmeldt 4 enheter.
Det blir lagt opp til Qvis kveld lørdag.
ROS analyse blir skrevet av leder og sendt til NBCC sentralt. Det blir oppholdt
ett eksemplar i avdelingen ifh. til ansvarsforsikringen..
Tatt til orientering.
Sak.23.18: Sikkerhetskontroll, fastvogner Tingvoll, Magnillen og Kvisvik Camping 4-6 Mai.
To år siden siste kontroll. Det blir påmelding denne gangen.
Dette er ett samarbeid m /avd. Kristiansund og Omegn og Sunndal og Omegn.
Knut tar 230 V/, John Olav Hammervik avd. Kristiansund og Omegn
tar dette m/gass og Odd Roar tar ansvar for å skrive papirene.
Noen påmeldinger har begynt å komme, vi har ikke satt noen dato så vi forventer flere.
Tatt til orientering.
Sak.24.18: Pinsetreffet Åndalsnes / Lillehammer:
Invitasjon er sendt ut i medlemsbladet. Styre ønsker også at påminnelse
blir sendt på epost til medlemmene. Di av medlemmene som ikke har epost får det
i posten. Lillehammer Camping sitt sanitær anlegg raste sammen i vinter av snøtyngden.
Vi vil muligens flytte treffet til Lillehammer Turistsenter, dersom ikke været tilsier at vi
kan være på Åndalsnes.
ROS analyse blir skrevet av leder ifh. til ansvarsforsikringen til avdelingen. Sendes til
Administrasjonen. Ett eksemplar arkiveres i avdelingen.
( Det vil bli sendt ut sms til medlemmene ved forandring)
Tatt til orientering.
Sak.25.18: VIPPS.
Avdelingen har opprettet Vipps konto for betaling av Treff avgift og CKE kort.
Sunndal Sparebank tar 1,7% i gebyr på Vipps da dem ser på avdelingen som en
bedrift. Kasserer har tatt opp dette m/avdelingen sin kontaktperson i banken
v/Dag Storlien.
Tatt til orientering.
Sak.26.18: Valg til Landsstyremøte 2018.
NBCC avd. Sunndal og Omegn fremmer enstemmig forslag til sentrale
Valgkomiteen på valg v/landsstyremøte april 2018.
1) Sentralstyremedlem: Arne Nyborg avd. Vest Lofoten
2) Sentralstyremedlem: Ingen forslag fra avdelingen
3) Varamedlem: Liv Norum avd. Follo
(Avdelingens leder har forespurt disse på forhånd og dem har takket ja)
Sak.27.18. Medlemsavisa / annonse inntekter:
Medlemsavisa ble valgt å bli sendt ut elektronisk i 2018.
Annonse inntekter på kr. 2400,Trykking kr. 2600,-

Porto kr. 1300,Tilbakemeldingen har vært svært gode og avisa ble meget bra også i 2018.
Tatt til orientering.

Sak.28.18. Sikkerhetskontroll Melkild Bilverksted.
Skjema og sikkerhetskontroll merker er kommet.
Jan Inge tar kontakt m/ Nettbuss for leie av bremsetester og hallen til denne kvelden
ved Melkild Bilverksted. Dato vil bli satt snart.
Sikkerhetskomiteen har satt ett tak på 15 enheter. Så langt 4 ekvipasjer påmeldt.
Tatt til orientering.
Sak.29.18. Gjennomgang av Landsstyremøte/ Landsmøte papirer.
1) Overskudd sentralt i 2017.
2) Forslag om økning på medlemskontingent fra 2019 til kr, 600,- med en økning til
22 % tilbakeføring til avdelingene fra 1. januar 2019.
3) Styret har fått papirene på epost og lest gjennom dette. Styremøte gått igjennom.
Tatt til orientering
Sak.30.18. Høst treffet Røros 17-19 august 2018.
Styremedlem Arild Vaag har fått i oppgave med å bestille plass for oss på
Håneset Camping (Nye drivere, campingen har skiftet navn til Røros Camping)
Invitasjon blir sendt ut på epost, og i posten til dem som ikke har epost.
Det er lokaler inne vi kan benytte ved dårlig vær. Vi legger opp til en tur til Furnesdalen
og gauding i Røros by for dem som ønsker det på lørdag. Ellers legger vi oppe til det
sosiale på seinsommertreffet rundt båltønna.
Vi håper på felles middag i byen på lørdag. Kr. 330,- inkludert strøm og dusj
pr. ekvipasje pr døgn. Kr.200 i treffavgift.
Plassen er bestilt. Odd Roar sender ut et forslag til invitasjon til styret for godkjenning.
Tatt til orientering.
Sak.31.18. Blåtur treff på Høvringen 31/8 -2/9-2018:
Det legges opp til Blåtur treff til Høvringen. Vi legger opp til felles fjelltur, felles
Middag og sosialt. Kr. 200,. i treffavgift.
Vi låner grillhytta på fredag kveld. Lørdagskveld satser vi på felles middag inne på
hotellet for den som vil.
Invitasjon sendes på epost og i posten til dem som ikke har epost.
Odd Roar får ordnet et utkast for godkjenning av styret.
Odd Roar har ansvaret for å booking.
Tatt til orientering.
Sak.32.18 . Eventuelt.
1) Styremøtene blir flyttet til Storvik på Industriområdet.
Da vi har fått til en svært gunstig avtale for avdelingen.
Avdelingen sier ikke opp avtalen m/Amfi og Sunndal og Jeger og Fisk,
da vi trenger lokalene til medlemsmøte – årsmøte, men på grunn av økonomien er
det gunstig for avdelingen å være på Storvik.
Amfi har lagt på husleia til Sunndal Jeger og Fisk noe som gjør at husleia vil øke
Enstemmig vedtatt

2) Nestleder og leder representerer avdelingen under Regionstyremøte i Molde
18. april. Møte er for å gjennomgå Landsstyremøte papirene og Landsmøte
papirene innad i Region 6 Møre og Romsdal.
Referat kommer. Tatt til orientering

3) Leder ønsket at landsstyrerepresentanten og regionleder var til stede på
et styremøte i 2018, da regionleder/landsstyrerepresentant var forhindret
til årsmøte i Surnadal 4. februar 2018.
Styret fikk lagt frem en del saker som dem ønsket at regionleder/
landsstyrerepresentanten tar opp på Landsstyremøte.
Tatt til orientering.

Nytt styremøte høsten 2018.
Møte hevet kl.19.30

Referent:
Odd Roar Romfo

