REFERAT FRA STYREMØTE 4-2008
Tid: mandag 21.04.2008, kl. 18.30
Sted: Kontoret, Haralds gt. 2B
Tilstede:
Forfall:

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

Sak 1

Referat
Sekretæren leste referatet fra forrige styremøte, 26.03.08.
Det var flg. merknader/kommentarer
Sak 2 Referat - kontingenten ble av sentralstyret satt til kr 500 fra 2009

Sak 2

Innkomne skriv og brev
Medlemsstatistikk pr. 01.04.08: 720 medlemmer (+8 fra sist)
Referat fra regionstyremøtet i Hokksund
Reisefordelingskassa trenger mer penger. Det gjøres ved å redusere avdelingenes
andel av kontingenten fra 34 til 33 % og tilsvarende en prosent ned sentralt
NCC-nytt fra 11.03.:
o Nytt medlemstilbud på dekk fra firma Vianor
o Ny samarbeidspartner i NCC-butikken

Sak 3

Kjørekurset ble utsatt – nytt kurs til høsten?
Kurset hadde ikke blitt kunngjort internt i avd. Vestfold. Det forsøkes derfor igjen til høsten

Sak 4

Teknisk kontroll – hvem kan delta fra styret?
Arne Gasmann kommer begge dager og har med listene. Stig og Ola blir også med begge
dager, Einar på mandag hvis han rekker det, Dag på mandag og Åsmund på tirsdag. Våre
oppgaver er veiing, kontroll av lys og fuktighet.
Avd. Vestfold tar seg av alt i hallen. Askjems har oppe mandag kveld for bremsejustering

Sak 5

Øvelse- og Merkekjøring – hvem kan delta fra styret
Stig møter klokka fem på mandag for oppmerking. Han kommer også på tirsdag Helge
kommer, og han har forhåpentlig med noen fra teknisk komité. Ola kommer tirsdag.

Sak 6

Pinsetreff – status pr. dato
Noen, man ikke så mange, har meldt seg på. De fleste gir beskjed rett før fristen er omme.
Programmet er det vanlige. Sølvi har sjekket mulighetene for utflukt, men pinsen kommer for
tidlig i år. Museer, turistbåter og lignende starter sesongen seinere

Sak 7

Bobilplasser bynært i Vestfold
Stig har vært på bobiltur med den nye turistsjefen i Tønsberg., Halvard Skjauff, for å se på
bobilplasser. Pr. i dag er det bare grusplassen ved Korten som er mulig å få til på kort sikt,
mens andre plasser må komme inn i kommuneplanen. Stig skal på et møte i Tønsberg 8. mai
og tar opp saken der også.
Den gamle fergekaia i Horten og indre havn i Larvik kan også være aktuelle steder. Det er
mulig en bobiltur med den lokale turistsjefen kan være nyttig flere steder enn Tønsberg?

Sak 8

Eventuelt
Forslag fra Dag til styremøter for 2008 ble gjennomgått. Følgende datoer ble bestemt:
09.06., 18.8., 13.10., 10.11. og 08.12.
Medlemsmøtet i september inneholder ofte trafikksikkerhetsspørsmål. Tore Iversen
foreslo, etter forespørsel fra Ola, å ta kontakt med Vegvesenets aksjon 65+.

Sak 9

Tid og saker for neste møte
Neste møte er mandag 9. juni, kl. 1830
Møtet slutt kl. 19.30

Dag R. Aasgård
Sekretær

