Styremøteprotokoll
Norsk Bobil og Caravan Club avd.Sunndal og omegn
Dato: 27.04.2019
Sted: Brekkøya Camping, Surnadal
Tilstede: Kåre Jonny Hønsvik, Ole Skjermo, Unn Skjermo, Odd Roar Romfo
Meldt frafall: Jan Inge Løvik, Herbjørn Aandah, Trine Alsos Aasen, Arild Vaag

Sak 17.19

Godkjenning av innkalling
Vedtak: Ingen bemerkning til innkalling
Valg av møtesekretær:
Enstemmig valgt: Odd Roar Romfo
Ok.

Sak 18.19

Medlemsutvikling for NBCC avd. Sunndal og omegn
Pr. 26.04.2019 er det 130 betalende medlemmer i NBCC avd. Sunndal og
omegn. Det er vervet flere nye medlemmer gjennom vervekonkuransen
Tatt til orientering.

Sak 19.19

Valg av revisor; etter vedtak på årsmøte må styret finne revisor
Vedtak: Leder Odd Roar Romfo får fullmakt fra styre til å forespørre ett
medlem fra avdelingen som revisor. Når medlemmet har sagt ja informerer
Odd Roar styret om dette så blir det protokollført på styremøtet i
september/oktober.

Sak 20.19

Forslagkasse
Vedtak: Brev fra medlem om navneendring.
Det foreslås fra medlemmet at avdelingen skifter navn til NBCC avd.
Nordmøre. Enstemmig styre går mot navneendring og anbefaler det ikke på
grunn av økonomien i avdelingen, dagens navn dekker avdelingens
geografiske område, samt store kostnader rundt navneendring. Det er heller
ikke anbefalt fra sentralt hold da medlemmene er opptatt av at avdelingen har
gode tilbud og at avdelingen fungerer svært godt uttad, noe den gjør i dag.
Avdelingen sitt navn har vært i 39 år og er kjent blant medlemmer og
samarbeidspartnere.
Styre er enstemmig på skriftlig svar til medlemmet.
Enstemmig vedtatt.
Leder legger frem graf til styre for å vise fordeling av antall medlemmer per i
dag:
6600 Sunndalsøra, flest medlemmer
Avdelingen ble startet der i 1980 og det er naturlig at navnet fortsetter i åra
fremover også.

Sak 21.19

Orientering rundt ekstraordinært årsmøte på Brekkøya 27/4-19
Vedtak: Leder foreslår at nestleder er møteleder.
Enstemmig valgt.

Sekretær: Odd Roar Romfo
Det protokollføres og sendes inn.
Valgkomiteen har forespurt Christian Ludvigsen.
Tatt til orientering.
Sak 22.19

Gjennomgang av regionstyremøte Molde og referat Landstyremøte
Vedtak: Kort info fra leder om at referat ikke foreligger enda.
Landstyremøtepapirene sent ut til styret.
Tatt til orientering.

Sak 23.19

Innkommet post og siste nytt fra Sørumsand
Vedtak: Landstyremøtepapirene
Info om nye AGA avtaler inngått av Asbjørn Skjevik påvegne av NBCC
NBCC-nytt
Medlemslister.
Tatt til orientering.

Sak 24.19

Forslag fra styremedlem på å styrke egenkapitalen i avdelingen utenom
medlemskontigent, grasrotandelen og treffavgift
Vedtak: Styret stiller seg positive til forslaget. Inger Bente sjekker ut i forhold
til lovverk.
Tas opp igjen på styremøte i september/oktober.

Sak 25.19

Økonomi i avdelingen
- Kasse 500 kr.
- Sparekonto 100 kr.
- Driftskonto 50 kr.
Leder informerer om at det kommer treffavgift på Brekkøya; 2000 kr.
Leder informerer om at det kommer annonseinntekter og grasrotandelen.
Kasserer har lagt ut 1500 kr for å dekke faktura i avdelingen.
Leder har lagt ut 764 kr i porto. Dette overføres begge to når avdelingen har
økonomi igjen.
Tatt til orientering.

Sak 26.19

Pinsetreff Veiholmen
Vedtak: Styreleder Arild Vaag har hatt dialogen med Veiholmen. Det blir satt
av plasser til enhetene. Det blir felles middag og transport.
Tatt til orientering.

Sak 27.19

Sikkerhetskontroll Melkild Bilverksted, medio mai 2019
Vedtak: Jan Inge snakker med Wist last og Buss om leie av bremsetester og
leie av hallen på Melkild. Merkene er kommet. Odd Roar tar kontakt med
elektriker. Vi håper på goodwill fra Wist i år også.
Tatt til orientering.

Sak 28.19

Høsttreffet avdelingen
Vedtak: Høsttreffet blir lagt til Lom 29.-31. august.
Odd Roar tar kontakt med Nordal Turistenter. Det blir ordnet invitasjon.
Styret ønsker seg tilbake og mener det er en flott plass og en NBCC Topp

Camping.
Enstemmig vedtatt.
Sak 29.19

Oppheving av vedtaket på at avdelingen har reservert seg på å betale kr.
10 – inntil kr. 20 pr. medlem til Region 6
Vedtak: På grunn av økonomien til avdelingen kan ikke avdelingen omgjøre
vedtaket pr. 27/4-19. Det blir tatt opp igjen på styremøtet i
september/oktober.
Enstemmig vedtatt.

Sak 30.19

Eventuelt
- På grunn av at det er avglemt å legge inn treffavgift på Vårtreffet/Sosial
treff Brekkøya velger nestleder å fremme forslag om frivillig å betale kr. 200
til de som deltar på treffet. Enstemmig vedtatt
- Utlodning på treff
Leder er skeptisk til utlodning. Styremedlem vil se på dette igjen og vurdere
om det er naudsynt. Tatt til orientering.
-Avtalen til Circkle K Sunndalsøra og YX Surnadal er laminert
Leder/nestleder leverer dette ut slik at ansatte er klar over avtalen og for å
unngå at medlemmene må diskutere seg frem til avtalen som er skriftlig.
Tatt til orientering.

Styremøte hevet kl.16:45.

Referent:
Odd Roar Romfo
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