REFERAT FRA STYREMØTE 3-2008
Tid: onsdag 26.03.2008, kl. 18.00
Sted: Kontoret, Haralds gt. 2B
Tilstede:
Forfall:

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

Sak 1

Styret konstituerer seg
Nyvalgt varamedlem, Ellen Bø, fikk overrakt nøkkel og ønsket velkommen. Hun ble orientert
om vervet og hva kontorvaktene innebærer

Sak 2

Referat
Sekretæren leste referatet fra forrige styremøte, 25.02.08.
Det var flg. merknader/kommentarer
Sak 3 – Regionstyremøtet
Sentralstyret har foreslått å øke kontingenten til 500 kr fra 2009. Det var enighet om
at våre representanter snakker varmt for å holde seg under denne ”magiske grensen”,
for eksempel til 475 kr.
På grunn av sykdom må det konstitueres en generalsekretær i NCC
Feil i RULLE nr. 1, det er oppgitt onsdag 7. april for neste møte, datoen skal være 9.
april

Sak 3

Innkomne skriv og brev
- Medlemsstatistikk pr. 01.03.08: 712 medlemmer (- 2 fra sist)

Sak 4

Medlemsmøte E-18 Caravan
Navneskifte er foretatt for å harmonere med resten av Kroken-konsernet. Sølvi ringer på
forhånd og dagen før for å minne de på at vi kommer

Sak 5

Kjørekurs sammen med avd. Vestfold
foregår i Horten 11.-13. april. Alle påmeldinger går direkte til Gilbert Marcussen

Sak 6

Eventuelt
40-års jubileum i 2010: Vi tenker hver for oss over hvordan dette bør markeres og tar
det opp igjen på neste møte
Dag har skrevet utkast til uttalelse vedr. reguleringsplan for områder ved Svarstad
skisenter. Forslaget ble godkjent av styret og oversendes Lardal Kommune
Ellen foreslo at vi fastsetter møtedager for resten av 2008. Dag kommer med et
forslag til neste styremøte basert på de resterende arrangementene i år og fjorårets
møtedatoer

Sak 7

Tid og saker for neste møte
Neste møte er mandag 21. april, kl. 1830.

Etter styremøtet pakka vi ”Rulle” nr. 1/08

Møtet slutt kl. 1850.
Dag R. Aasgård
Sekretær

