Referat Styremøte
Norsk Bobil og Caravan Club
avd.Sunndal og Omegn
Dato.19/10-2017
Tilstede:Roar Baardsen,Knut M. Eide, Herjørn Aandahl,Kåre Jonny Hønsvik,Odd Roar Romfo
Meldt forfall:Lill-Elin Vangen,Odd Egil Vangen,
(Vara medlem Bodil Bråten ikke kalt inn)-Fått saksliste/referat

Sak.39.17:Godkjenning av Innkalling:
Vedtak:Ingen bemerkninger til innkallingen/enstemmig Godkjent.

Sak.40.17:Medlemsbudsjettet til Regions årsmøtet 5 November 2017:
Vedtak:Enstemmig styre budsjetterer med 125 betalende medlemmer i 2018,for
avd. Sunndal og Omegn.

Sak.41.17:Regionsårsmøtet Region 6 Møre og Romsdal 2017:
Vedtak:Avd.Sunndal og Omegn er ansvarlig for Regionsårsmøtet 2017,
-Regionsårmøtet er flyttet til Hjellset. Lokalet og mat er bestilt og
ordnet.
-Brev til avdelingene i Region 6 fra kasserer for avd .Sunnmøre tatt til
etterretning
-Til orientering: Organisasjonskurset på Vestnes er avbestilt
Vedtak:§8.2.6: Etter mye diskusjon ser avdeling Sunndal og Omeng seg nødt til å reservere
seg mot sak 8 på Regionsårsmøtet den 5. November 2017 etter §8.2.6.
§ 8.2.6: «Den enkelte avdeling kan reservere seg mot enkeltvedtak som fattes
i regionen og som kan ha negative følger for avdelingen»
Avd.Sunndal og Omegn har pr. 19/10-2017 ikke økonomi til å
betale avdelingstilskuddet til Regionen på kr.10,- /inntil kr.20,- pr.medlem
Vi beklager dette på det sterkeste og vi vil selvfølgelig se på vedtaket igjen når vi
ser at økonomien i avdelingen er slik at vi har økonomisk mulighet til avdelingstilskuddet til Region 6 Møre og Romsdal fra avd.Sunndal og Omegn.
Enstemmig vedtatt.

Sak.42.17:Årsmøte 11 Februar 2018 Surnadal/Tilbud fra Kursholder:
Vedtak:Styret er enstemmig på at Kursholder er Per Egil Fiske
kursholder/kostnader kr. 800,Tema for Årsmøtet: Først ved ett Ulykkested/Brannfare ved bruk
-og oppbevaring av Propan.

Kantina på Surnadal vgs og mat er bestilt.
kr.400,- i leie
ved medlem/eier av skole kantina på vgs: Bente Heggeset.

Sak.43.17:Eventuelt:
-Økonomi/Medlemsutvikling avdelingen:
Vedtak: pr.19.10.17 er det 129 betalende medlemmer.
Avd .har pr.19.10.17. kr. 5620,- i disponible midler.
Styret er enstemmig på at vi må ha treffavgift på alle treff i 2018.
Vi legger oss på kr.100,- pr enhet,dette for å styrke økonomien
i avdelingen utenom overføringer fra medlemskontingenten fra sentralt
Grassrotandelen pr.19.10.2017:
15 personer er givere til NBCC avd. Sunndal og Omegn.
Mulig treff i 2018: styret ønsker å sjekke ut Småøyan i Bæverfjorden.
(Leder sjekker dette til første styremøte i 2018)
Vi satser på siste helga i april 2018
-Styret ønsker å legge opp til en koselig aften når vi drar til Surnadal. Derfor blir
det undersøkt om pris på rom på Vårsøg Hotell i Surnadal for de
som ønsker det. Dette dekkes av den enkelte,vi sender ut info om
dette til medlemmene for å se hvor mange som har lyst til å
være med.
-Spleisfest hos Inger Bente og Kåre Jonny hjemme i Nauste på Oppdøl:
Det blir lagt opp til at vi kan ha med ekvipasjene våre,Kåre Jonny
ordner med plass hjemme hos seg. Mat og drikke tar den enkelte med seg.
Vi satser på ei helg i 2018, kommer tilbake med tidspunkt på 1. styremøte 2018
-Det ble nevnt at vi skal prøve med loddsalg på Treffene i 2018. Styret er noe
skeptisk til dette men vi prøver på ett treff også ser vi om vi lykkes,
styret ser at vi trenger å styrke økonomien ytterligere.

Møte hevet kl.19.30

Referent

