REFERAT FRA STYREMØTE 2-2008
Tid: mandag 25.02.2008, kl. 18.30
Sted: Kontoret, Haralds gt. 2B
Tilstede:
Forfall:

Ola Akre, Sølvi Frydenlund, Liv Akre, Stig Svendsen, Einar Aase, Åsmund
Stokland, Anlaug Sandford og Dag R. Aasgård
Ellen Bø

Sak 1

Styret konstituerer seg
Utsettes til seinere møte

Sak 2

Referat
Sekretæren leste referatet fra forrige styremøte, 21.01.08.
Det var flg. merknader/kommentarer
Sak 2 – Skandinavisk Camping Kort
Etter mange forespørsler fra medlemmer har Ola bestilt 70 stk. Åsmund foreslo å ta
merker med på medlemsmøtene for salg, og det gjør vi

Sak 3

Innkomne skriv og brev
- Regioninfo nr. 1/2008
handler mest om styremøtet 9. mars på Sanden Hotell Hokksund. Hovedsaken er
landsstyremøtet 28. – 30. mars. Ola oversender sakene i landsmøtet på e-post til
styret/varamedlemmer når han har mottatt det
- Medlemsstatistikk pr. 01.02.08: 714 medlemmer (+ 3 fra sist)

Sak 4

Årsmøtet - evaluering
Møtet gikk veldig greit med noen ganske få spørsmål fra de frammøtte

Sak 5

Medlemsmøte 5. mars – saker vi bør ta opp?
Minne om kommende aktiviteter og selge Skandinavisk Camping Kort. Ola tar for sikkerhets
skyld en telefon til foredragsholderen før møtet

Sak 6

Komitèmøte 27. februar – saker vi bør ta opp?
Ola har laget oversikt over komitéene. Anlaug og Dag er forhindra fra å møte.
Siden de aller fleste er gjengangere, droppes den generelle gjennomgangen av organisasjonen.
Pizza blir kjøpt inn for bespisning etterpå.

Sak 7

Regionstyremøte/Landsstyremøte
Per Englund og Hans Egon Nilsen er med i Landsstyret. De vil gjerne ha innspill på saker til
Landsstyremøtet. Liv, Ola og Sølvi møter på regionstyremøtet
I uformell del etter styremøtet diskuteres ”NCC etter 2010”: Hvordan skal NCC se ut, tilbud til
medlemmene, hvem skal produsere tjenestene og hvordan dekkes kostnadene
(medlemskontingent). To nestorer i sekretariatet går ved de tider av med pensjon, og også av
den grunn er det viktig å diskutere framtida nå

Sak 8

Nytt ”Rulle” i mars – er det noe vi skal ta med?
- Ola endrer opplysningene om hjemmesida
- eventuelt tilbud om brannslukker
- ”Rulle” må være klar for trykking før påske og pakkes/sendes onsdag 26. mars

Sak 9

Eventuelt
Ny dato for fergetur er 11. april

Sak 10

Tid og saker for neste møte
Neste møte er onsdag 26. mars, kl. 1800 (merk tiden!). Etter møtet pakkes ”Rulle”

Møtet slutt kl. 1925.
Dag R. Aasgård
Sekretær

