Protokoll fra Regionstyremøte Region 6, 8.mars 2016
Styremøtet ble avholdt på Molde folkehøgskole.

Til stede: Frode Fladmark, NBCC avd. Sunnmøre, Øyvind Malmedal
NBCC avd. Sunnmøre, John Olav Hammervik, NBCC avd. Kristiansund og omegn
Geir Rune Hansen, NBCC avd. Kristiansund og omegn, Odd Roar Romfo,
NBCC avd. Sunndal og omegn, Knut Eide, NBCC avd. Sunndal og omegn
Arne Stølan, NBCC avd. Romsdal, Synnøve Naas, NBCC avd. Romsdal
Saksliste
1. Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.
2. Økonomi Region 6. Regionen har lite penger på konto. Kr. 10 pr medlem
må kreves inn.
3. Landsstyremøtepapir
- Beretning fra de ulike komiteer tas til etterretning.
- Person som ansettes i 60 % stilling på Sørumsand kan ta en 40 %
stilling i tillegg, for å avlaste f.eks Fagsjef. Det spares da penger,
istedenfor å ansette en ny daglig leder.
- Finanseringsplan mangler, her kunne en ha satt opp hva penger skal
brukes til over år framover.
- Medlemskort sendes til medlem etter innbetaling av
medlemskontigent.
- Vi aksepterer ikke at det er tatt opp lån på kr. 3 millioner.
- Region 6 går imot forslaget med at lokalavdelingene ikke får tilskudd
i 2016. Dette er en sak som bør utsettes til 2017.
Kan det løses med kompromiss, evt. hvor mange %. Vårt forslag er 20
% i 2017, etter fordelingsnøkkel.

-Regioner må ha regnskap. Viser til at region har reduksjon i tilskudd.
Regionen ser også nødvendigheten av at det er kasserer og at
regnskap til ført.
4. Landsmøtepapirer tas til etterretning.
5. Aktivitet i Region 6, Vår/høst 2016. Det blir en medlemskveld 14.april hos
Bil & Caravan Molde, Hjelset. Regiontreff er ikke planlagt dette året.
-Avd. Sunnmøre har planer om å arrangere et treff. Og vil også få til
sikkerhetskontroll.
Kan vi få til et organisasjonskurs for de som er helt ny i
styresammenheng i 2017?
Avd. Kristiansund og omegn skal ha årsfest, gjennomføre
sikkerhetskontroll for fastliggere.
Avd. Romsdal skal ha vårtreff i mai. Merkekjøring og sjekk av gassanlegg i
bil og campingvogn. Planlegger treff til høsten.
Avd. Sunndal og omegn, sikkerhetskontroll, treff.
6. Medlemsutviklingen i Regionen er stabil, men vi ser også at der nedgang
i noen avdelinger. Kommer det ikke inn tilskudd vil nedgangen fortsette

Synnøve Naas
møtesekretær

