Referat Styremøte Norsk Bobil og Caravan Club avd.Sunndal og Omegn
Dato:30/1-2017
Sted:Sunndal Jeger og Fisk sine klubblokaler
Tilstede:Jan Inge Løvik,Herbjørn Aandahl,Roar Baardsen,Kåre Jonny Hønsvik,Odd Roar Romfo
Meldt forfall:Lill-Elin Vangen,Odd Egil Vangen,Bodil Bråten og Knut Magnar Eide

Sak.01.17:Godkjenning av innkalling samt valg av møtesekretær,da sekretær er forhindret å møte.
Vedtak:Innkalling godkjent/valg av møtesekretær Odd Roar Romfo-enstemmig

Sak.02.17:Økonomi,medlemsutvikling,kort fra administrasjonen på Sørumsand:
Vedtak:Økonomi:Driftskonto:1019,92 kr
Sparekonto:5746,26 kr
Medlemsutvikling:119 betalende medlemmer pr.30.01.2017
Litt frafall siden 31.12.2016/i hovedsak eldre medlemmer.
Div.innfo.fra NBCC Sørumsand:Tatt til etterretning

Sak.03.17:Godkjenning og underskriving av Årsberetning,som legges frem for årsmøtet:
Vedtak:Godkjent og legges frem for årsmøtet for endelig godkjenning.

Sak.04.17:Revidert Regnskap:
Vedtak:Tatt til etterretning og legges frem for årsmøtet for endelig godkjenning.

Sak.05.17:Gjennomgang av Spesifikasjon av konto diverse utgifter 2016:
Vedtak:Gjennomgått og legges frem for årsmøtet.

Sak.06.17:Budsjett forslag 2017:
Vedtak:Legges frem for årsmøtet,styre budsjettere med 110 betalende medlemmer
og 20% tilbakeføring på medlemskontigent for 2017.
Et godt budsjett for driftsåret 2017 legges frem for årsmøtet for endelig godkjenning.

Sak.07.17:Aktiviteter utover Våren for avdelingen:
Vedtak:-Pinsetreff
-Sikkerhetskontroll Melkild Bilverksted
-Spleisefest (Vår/Høst taes opp igjen neste styremøte)
-Uofisidelt treff Magnillen Mai 2017
-Medlemskveld hos en forhandler.
Etter årsmøtet blir disse aktivitetene utover våren spurt medlemmene hvilken ønsker dem
har for våren av aktiviteteter.

Sak.08.17:Pinsetreff 2017:
Vedtak:Legges til Åndalsnes Camping,vist dårlig vær kjører vi til
Lillehammer Camping.Dette blir det innformert om til medlemmene i innvitasjonen som kommer i medlemsbladet.

Sak.09.17:Sikkerhetskontroll Melkild Bilverksted Mai 2017:
Vedtak:Jan Inge ordner med hallen på Melkild Bilverskted og avtaler med en
ansatt på Nettbuss på leie av bremsetester,vi må ha påmelding
i år,da det var veldig populært i 2016,og lang ventetid.
Vi må betale leie av hallen og bremsetester og ansatt til Nettbuss,
dette har kostet oss 1000 kr de siste årene,og kommer til å
koste oss det samme i 2017.Det er vurdert om vi skal ta 100 kr.
pr.enhet/styre vil at vi hører med en sponsor-Odd Roar forhører seg litt
til neste styremøte.Ved påmelding vil vi se om det er grunnlag
for to kvelder.Tatt til etterrettning.

Sak.10.17:Innkjøp av båltønne til bruk på treffene våre:
Vedtak:Kåre Jonny Hønsvik vil lage en til avdelingen.
Dette vil ikke koste avdelingen noe mot å kjøpe ei båltønne
Enstemmig vedtatt.

Sak.11.17:Valg til sentralstyre NBCC/til Landstyremøte 2017 Varamedlem:
Vedtak:Avdelingen sender inn enstemmig forslag på
Landstyrereptant: John Olav Hammervik

Sak.12.17:Æresmedlem til avd.etter 18 år som kasserer for avdelingen:
Vedtak:Styre synes at tiden er kommet for at
Herbjørn Johannes Aandahl utnevnes som æresmedlem
til avdelingen,for sin innsats og arbeidsmengde som
kasserer gjennom 18 år.Utdeles på Årsmøtet.
Enstemmig vedtatt.

Sak.13.17:Valgkomiteen sin innstilling:
Vedtak:Legges frem for årsmøtet.

Sak.14.17:Eventuelt:Ingen saker!

Møte hevet kl.21.00

Referent:
Odd Roar Romfo

