Referat fra styremøte
15.oktober 2018
Tilstede var: Odd R. Romfo, Kåre Jonny Hønsvik, Odd E. Vangen og Lill-E. Vangen
Sak 33.18: Godkjenning av innkalling
Ingen merknader
Sak 34.18: Økonomi i avdelingen
Medlemsutviklingen
Avdelingen har dårlig økonomi
Lønnskonto: 2495,87
Sparekonto: 2048,90
Kasse:
801,40
Medlemsutviklingen har vært bra. Startet året med 128 medlemmer,nå 132 medl.
Sak35.18: 1: Gjennomgang av vårtreffet på Valsøya
2: Gjennomgang av kontrollen til fastliggende i mai på
Tingvoll, Kvisvika og Magnillen
3: Gjennomgang av sikkerhetskontrollen på Melkild
4: Gjennomgang av pinsetreffet på Lillehammer
1: Det var 8 enheter som var påmeldt. Tilbakemeldingene var bra selv om plassen var
litt dårlig.
2: Kontrollen i mai var bra.
3: Veldig bra oppmøte på sikkerhetskontrollen. Dessverre tok det litt for lang tid på
enkelte,noe som vi tar til etterretning til neste gang.
4: Pinsetreffet var bra. Her ordnet vi mat selv med grilling.
Sak 36.18: Gjennomgang av seinsommertreffet på Røros
Gjennomgang av høst treffet på Høvringen
Bra oppmøte på Røros. Men skal vi fortsette å gå ut å spise,...eller skal vi ordne mat
selv som vi gjorde på Lillehammer? Hva mener dere medlemmer?
Bra oppmøte på Høvringen og, 8 enheter. Litt kaldt men det gikk bra.
Totalt sett har det vært bra oppmøte på treffene i år, det har vært hyggelig samvær
med god mat. Veldig fint å se at nye medlemmer er med!
Sak 37.18: Siste nytt fra NBCC Sørumsand.
Ny president: Petter A. Nilsen og ny
visepresident: Stig Martinsen
Medlemskontingenten går opp fra 1.januar 2019 fra kr.: 550,- til kr.: 600,Sak 38.18: Sette valgkomiteen i arbeid frem til årsmøtet februar 2019
Disse er på valg:
Nestleder, kasserer, 1 styremedlem,1varamedlem og revisor

Leder setter komiteen i arbeid.
Sak 39.18: Sette dato for årsmøtet i 2019 for avdelingen.
Årsmøtedatoen settes til 12.februar 2019. Tid og sted kommer vi tilbake til
Men møtet blir avholdt på Sunndalsøra da vi var i Surnadal i fjor.
Sak 40.18: Forslag til valgkomiteen i Region 6 fra avdelingen til årsmøtet i region 6
Fra avdeling Sunndal er forslaget på ny vara til landstyrerepresentanten:
Tone Anita Lehn (styremedlem avd.Sunnmøre)
Bobilkontakt: Jan Einar Hansen (styremedl. Kr.sund og omegn)
Valgkomiteen: Geir Rune Hansen (avd. Kr.sund og omegn)
Jan Inge Løvik
(avd. Sunndal og omegn)
Synnøve Naas
( avd. Romsdal)
Vara til valgkomiteen: Tone Anita Lehn (styremedl. Avd.Sunnmøre)
Eldbjørg Tverrgrov (avd. Sunnmøre)
Odd Roar Romfo (avd. Sunndal og omegn)
Sak 41.18: Representerer avdelingen under årsmøtet til region 6 som er på Hjellset
Leder representerer avd.Sunndal og omegn
Sak42.18: Veien videre for NBCC avd. Sunndal og omegn i 2019?
Forsette med treffene som avdelingen arr.gjennom året.
Få til flere uformelle samlinger hvor det sosiale samholdet og god mat
står i fokus,gjerne på kort varsel. Hvor en heller ikke trenger å kjøre langt.
Sak 43.18: Forslag om årsmiddag på Brekkøya Camping januar/februar 2019?
Vi skal få til sosialt samvær på Brekkøya gjerne sammen med et besøk på
Kabo, men årsmiddagen blir det dessverre ikke.
Sak 44.18: Sendt forespørsel om rabattpris på Aga propan til Esso Surnadal.
Sendt forespørsel om det samme til Mekk Sunndal
Har ikke fått svar fra Esso Surnadal.
Mekk Sunndal blir for dyr
Sak 45.18: Brev til Aure kommune, med svar til avdelingen,ang. tømme stasjon
Sendte samme spørsmålet til Surnadal kommune.
Ingen har svart tilbake. Det mener vi er beklagelig da alle kommuner er
blitt lovpålagt å ha tømme stasjon.
Sak 46.18: Eventuelt
Ingen saker.

Sekretær Lill-Elin Vangen

