SAKER TIL ÅRSMØTE 2016 – FRA STYRET I NBCC AVD VESTFOLD
(Alle saker som fremmes av styret er enstemmig og foreslåtte kostnader er medregnet i budsjettet)

Sak A: Kommentarer til reglementet Borre
Bakgrunn:
Plasskomiteen ønsket enkelte presiseringer og saken var utsatt fra årsmøte 2016.
Styrets kommentar:
Det er påført et eget kommentarfelt under følgende punkter: Pkt 2, 2.1 og 3. Reglementet vil bli sendt
til NBCCs Landsstyre for stadfestelse etter årsmøtet
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner vedlagte reglement m/kommentarer
Sak B: NBCC avd Vestfold 50 års jubileum
Bakgrunn:
NBCC avd Vestfold er 50 år i 2017
Styrets kommentar:
Styret ønsker å markere jubileet med et arrangement lørdag 19.aug 17 på Best Western hotell i Horten.
Styret har oppnevnt en jubileumskomité med Jan Olav Eftedal som leder.
I tillegg til at alle medlemmer er velkomne, vil også grunneier, regionleder samt representant for
NBCC bli innbudt m/ledsager.
Styret har anslått kostnadene i størrelsesorden kr 100 000 inkl en kuvérpris på kr 350 pr person
Forslag til vedtak:
Årsmøte godkjenner avsatt kr 100 000 til 50 års jubileet 2017
Sak C: Endring av tidspunkt for fastsettelse av styrehonorarer
Bakgrunn:
Honorar til styreleder skal vedtas på årsmøte (øvrige styrehonorarer kan fastsettes av styret, jf
årsmøtevedtak 9.feb 99, nr 2), i praksis medfører dette at honoraret(ene) fastsettes i forkant av den
tillitsvalgtes funksjonstid
Styrets kommentar:
Styrehonoraret vedtas på årsmøtet i februar samme år som honoraret skal utbetales i desember mnd,
dvs på forskudd av det arbeidet den enkelte tillitsvalgte skal gjøre. Dette kan være uheldig på flere
måter, eksv kan en tillitsvalgt fratre og/eller melde seg ut etter årsmøte, eller ikke delta på styremøter.
Imidlertid tilsier årsmøtevedtaket at vedkommende skal ha et honorar for en jobb som blir utført helt
eller delvis.
Styret ønsker et vedtak om at alle styrehonorarer gjøres i etterkant, dvs at honorar som skal utbetales i
2017, tas opp på årsmøte i 2018.
Forslag til vedtak:
Årsmøte godkjenner at alle styrehonorar skal utbetales etterskuddsvis fra 2018
Sak D: Høring om endring av dugnadsrutiner
Bakgrunn:
Plasskomiteen vurderer å endre dagens praksis med dugnad for alle vår/høst
Styrets kommentar:
Dagens praksis medfører som oftest «mye» folk på vårdugnaden, mens det på høsten kommer relativt
færre. For at plasskomiteen kan «regulere» behov for antall oppmøte i forhold til arbeidsmengde /oppdrag, kan det være ulike ordninger som kan vurderes; at et bestemt antall rekker innkalles, at
utvalgte medlemsnr, «sør» og «nord» for veien innkalles vekselsvis vår/høst. Det er ønskelig at andre
løsninger enn dagens praksis kan diskuteres
Forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å utarbeide event andre rutiner ifm dugnader fra 2018

