Notat fra møte med Region 6, Møre og
Romsdal
Til stede:
Regionleder, Tone Lehn (avd. Sunnmøre), Astrid Johanne Wirum (avd. Romsdal),
Odd Roar Romfo (avd. Sunndal), John Olav Hammervik (avd. Kristiansund).
Fra Sentralstyret: President Berit Seljeseth Osa og Per Hofseth.
Berit ønske alle velkommen til møtet og deretter fortalt Berit og Per litt om seg selv
og sine tillitsverv i NBCC.
Tema 1.

NBCC Camp.

Der ble det fortalt at det var to campingplasser som var ok allerede (Furu camp og
Brekkøya). De øvrige plassene i Møre og Romsdal har Asbjørn Skjevik at han skal
reise rundt til alle disse plassene.

Tema 2.

Tømmestasjoner

Odd Roar: Har god dialog med Aure kommune, Surnadal kommune er også i dialog
med Odd Roar og jobber for å få til en løsning.
Tone: Herøy, Ørsta og Sjøholt kommuner har alle tømmestasjoner.
John: Det er en tømmestasjon som er etablert ved RV 70 samt at det er en ny under
opparbeidelse det er ikke helt avklart når arbeidet skal starte opp igjen med denne.
Astrid: Har en på Kvittorp camping eller så er det noe mellom Seilet og Shell.
Dette er jo et viktig arbeid sett i et miljø perspektiv.

Tema 3.

Verving og medlemspleie.

Odd Roar: Skal ha en verveaksjon etter påske samt at de er invitert til å delta på
Toppidrettsveka i Aure kommune.
John: Har en aktivitet på Caranova hvor det møtte opp til sammen 25 personer, noen
var medlemmer mens det var noen som ikke var medlemmer, her var det flere som
John skulle følge opp.
Medlemspleie er ok sier John, de har også fått til en meget god avtale mer Hutigruta
Carglass som er eksklusiv for medlemmene der.
Astrid: Skal være med på Løvikeia Caravan samt at Tellus Malmefjorden skal ha
«vårdager» 28 april til 1. maii. Det vil være muligheter får å kunne være med der.

Tema 4. Spørsmål fra avdelingene.
Odd Roar:

-

Fergetakster hva skjer med dem?

-

Er det rabatt på ferger til Danmark og Tyskland?
Hvordan blir overgangen for medlemmene når Codan og Tryg
fusjonerer?
Blir det endringer i pris for våre medlemmer?

-

Tema 5. Litt info. fra Sentralstyret og spørsmål rundt det.
Berit: Informerte om at det er et arbeid for å revidere vedtektene samt at hun jobber
med en justering av organisasjons kurset.
John fortalte at han hadde kjørt flere slike kors og synes den siste versjonen var
ganske bra, han mente at det er viktig å kjøre disse kursene for styrene i
avdelingene.
Årsmøtene blir kjørt i løpet av mars måned, John var usikker om han fik det til i sin
avdeling på grund av arbeidet til flere medlemmer og styremedlemmer da han ønsker
at flest mulig av styrets medlemmer bør være med.
Astrid: Årsmøte holdes 25. mars, er et ønske om at Regionleder deltar.
Årsmøtet til avd. Sunnmøre holdes i Ålesund 29. mars.
Det var inngått en lokal avtale med COOP om tilbud på AGA gass.
Det ble ytret et ønske om at NBCC sentralt forsøker å få til et landsomfattende
samarbeid med Statens vegvesen (Biltilsynet) om teknisk sjekk av campingvogner og
bobiler på våren. Dette må jo sees som et miljøtiltak.
Berit takket for møtet.
Møtet avsluttet klokken 21.00

Per Hofseth

