REFERAT FRA STYREMØTE 3-2009
Tid: mandag 23. mars 2009, kl. 18.30
Sted: Kontoret, Haralds gt. 2B
Tilstede:
Forfall:

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

Sak 1

Referat
Sekretæren leste referat fra styremøtet 23.02.09.
Sak 6 – Regionstyremøte
Ola var der. Sakene til landsstyret ble behandlet.
Bortsett fra avd. Telemark har alle avdelingene nedgang i medlemsantallet
Han oversender referatet til styret
Ellers ingen merknader

Sak 2

Innkomne skriv og brev
Antall medlemmer pr. 31.01. var 696 (-2 fra forrige mnd.)

Sak 3

Medlemsmøte Caravansenteret E18
Dag snakka med daglig leder, Viggo Fjelli, 9.mars, og det synes som vi vil bli godt mottatt
med grillmat og gode tilbud. På møtet informerer Dag om kommende aktiviteter

Sak 4

Pinsetreffet - status
Sølvi ringte Sigbjørn på Sanda Camping og sendte etterpå E-post vedr. betingelsene, og denne
er bekreftet av plassen. Prisen for oss blir 450 kr for pinsen og 200 kr for ekstra døgn. Prisen
pr. enhet er satt til kr 500 pr. enhet inkl. reker. Sølvi kontakter Meny Bø for å bestille reker.
Lokalet i nærheten er opptatt hele helga. Ola har snakka med Finanskomiteen, og det blir
auksjon. Per Enerhaugen forespørres om å være varamann for Tor Arnt, den faste
auksjonariusen

Sak 5

Teknisk kontroll – hvem kan delta fra styret
Arrangeres mandag 27. og tirsdag 28. april på Vegsentralen på Ås. Ola og Stig deltar begge
dagene. Roy kommer mandag og Einar tirsdag. Noen kommer også fra teknisk komité, og
Arne Gasmann ordner, som vanlig, køen. Avd. Vestfold har folk i kontrollhallen

Sak 6

Øvelse- og merkekjøring
foregår mandag 4. og tirsdag 5. mai. Stig kommer begge dagene, Einar på mandag. Helge
snakker med kjøreinstruktørene for å få noen av de til å møte. Sølvi koker kaffe og hjelper til
under kjøringa på mandag
Arrangementet starter kl. 18

Sak 7

Eventuelt
Forespørsel til Tjøme kommune om bobilplass, kfr. sak 4, 19.01.09, er oversendt
Sølvi forespurte om ”levende musikk” på høsttreffet. Pris pr. enhet var i fjor kr 400.
Musikanter koster en god del, og vi ble derfor enige om å tenke på det for så å komme
tilbake til saken på neste styremøte
Styret hadde en fin tur til Strömstad på fredag. Det ble snakket om å overnatte på
Laholmen neste år, og kanskje lørdag/søndag da passer bedre?
På høstmøtet foreslo Ola å få en representant for den nye NCC-forsikringen til å
snakke om ordningen

Sak 9

Tid og saker for neste møte
Neste styremøte er mandag 20. april kl. 18.30

Møtet slutt kl. 1915

Dag R. Aasgård
Sekretær

