NBCC avd. 156 VARANGERHALVØYA
Årsberetning 2015
Avd. 156 Varangerhalvøya hadde i 2015 følgende tillitsvalgte:
Styret:

Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedl:
Styremedl:
Kasserer:
1. vara:
2. vara:

Terje Soløy
Bjørn-Richard Hansen
Monica Kofoed Henriksen
Frank Eriksen
Ivar Frantzen
Tommy Johannessen
Roy Ivar Karlsen
Plassleder

Plassleder :

Mona Henriksen

Revisorer:

Stein Magne Banne
Anita Jacobsen

Valgkomite:

Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedl.

Aslak-Iver
Ernst Huru
Merethe Mosand
Dan Ketil Gamst

Styret har i perioden avholdt 3 styremøter og behandlet til sammen 46 saker.
Samarbeidet i styret har vært meget godt, som har bidratt til et konstruktivt
arbeide til beste for medlemmene og avdelingen.

Medlemsutvikling:
Avdelingen har hatt en liten oppgang i antall medlemmer siden siste årsmøte.
Antall betalende medlemmer pr 31.12.2015 er 171, en nedgang på 7.
Det registreres nedgang i medlemstall i hele organisasjonen.

Aktiviteter:
Det har ikke vært arrangert mange aktiviteter i avdelingen utover fastsatte
oppgaver som må gjøres på dugnad får og ivareta trivsel på Bekkeli.
Den 9. juni ble det arrangert Trafikk Sikkerhets dag på vegstasjonen i Vadsø.
Det møtte 13 ekvipasjer til kontroll, samt at flere andre medlemmer stakk
innom. Dette ble en hyggelig og sosial tilstelning, som bidrar til gjentagelse.
Flere oppfordres å stille opp ved neste anledning.
Noen familier har deltatt på Midtsommertreffet i Karasjok og treffet til avd.
Nordkapp i Olderfjord.
Vår avdeling hadde en liten markering den 18. september, av at avdelingen er 30
år.
Flere valgte å feire Nyttår på Bekkeli. Det var i alt 16 voksne og 9 barn som
deltok i en flott Nyttårsfeiring med god mat og flott fyrverkeri.

Avdelingens handlingsplan:
Avdelingens handlingsplan ble tatt opp til revidering i løpet av sommeren.
Noe er blitt gjort, mens andre oppgaver er under arbeid. Handlingsplanen vil bli
revidert årlig av styret, og være et godt arbeidsverktøy for videre positiv
utvikling av avdelingen.

Representasjon:
Styremedlem Ivar Frantzen, deltok på Landskonferansen på Gardemoen.
Terje Soløy har hatt verv som medlem av valgkomiteen til Regionårsmøtet.
Styret takker for det året som har gått, og ønsker det nye styret lykke til.

For styret i NBCC avd.156 Varangerhalvøya

Terje Soløy
leder

