REFERAT FRA STYREMØTE 2-2009
Tid: mandag 23.02.2009, kl. 18.30
Sted: Kontoret, Haralds gt. 2B
Tilstede:
Forfall:

Ola Akre, Stig Svendsen, Einar Aase, Åsmund Stokland, og Dag R. Aasgård
Ellen Bø kom etter behandling av sak 5 og Roy Therkelsen etter sak 6
Sølvi Frydenlund, Anlaug Sandford

Sak 1

Styret konstituerer seg
Ble behandlet etter sak 6
Ola informerte om styrets arbeid og taushetsplikt i personsaker. Nøkkel ble overlevert Roy

Sak 2

Referat
Sekretæren leste referat fra styremøtet, 19.01.09. Ingen hadde kommentarer eller merknader

Sak 3

Innkomne skriv og brev
Antall medlemmer pr. 31.01. var 698 (-3 fra forrige mnd.)
Brev fra Bring (tidligere Posten Norge) om hvilke terminaler som skal benyttes, men
dette synes ikke å ha betydning for oss
Regioninfo 1 og 2, bl.a. vedr. regionstyremøte
Lederkonferansen 2009 er 23. – 25. oktober, iflg. mottatt skriv

Sak 4

Årsmøtet - evaluering
Gikk greit, men synd med bare 29 frammøtte. Sakene om endring i antall åpne onsdagskvelder
og økning av km.-godtgjørelsen var det ingen som hadde noe i mot

Sak 5

Komitèmøte 25. februar – saker vi bør ta opp?
Ola tar en rask orientering om NCC særlig for de nye komitemedlemmene

Sak 6

Regionstyremøte/Landstyremøte
Regionstyremøtet foregår søndag 15. mars 2009 i Hokksund. Sølvi og Ola deltar. Til
behandling foreligger bl.a. sakene som skal behandles i landsstyremøtet, 20. – 22. mars

Sak 7

Nytt ”Rulle” i mars – er det noe vi skal ta med?
Siden omtale må inn i Rulle, må vi avgjøre hvor vi skal ha pinsetreffet. Sanda Camping,
ovenfor Bø, er et forslag. Vi må være sikre på at det er tilstrekkelig mulighet for tilkobling av
strøm, og festlokalet i nærheten er interessant. Ola kontakter Sølvi i morgen
To annonser er borte (Motor Caravan og Finns Caravan).
Ola styrer sideantallet, det vanlige har vært 48 sider, men han antar at en reduksjon til 44 denne
gangen kan være nødvendig pga tilgangen på stoff. Dette må han vurdere fra gang til gang

Sak 8

Eventuelt
Stig har vært hos Caravansenteret E18 i dag og lagt igjen lapp med påminnelse om møtet 1.
april. Siden mange av styremedlemmene er på tur til Praha, leder Dag møtet. Ellen og Roy
kan bistå
Dag utarbeider kontorliste, kfr. vedtak om åpningsdager på årsmøtet

Sak 9

Tid og saker for neste møte
Neste styremøte er mandag 23. mars kl. 18.30

Møtet slutt kl. 1915

Dag R. Aasgård
Sekretær

