REFERAT FRA STYREMØTE 4-2009
Tid: mandag 20. april 2009, kl. 18.30
Sted: Kontoret, Haralds gt. 2B
Tilstede:
Forfall:

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

Sak 1

Referat
Sekretæren leste referat fra styremøtet 23.03.09.
Sak 7 Eventuelt – levende musikk på høsttreffet
Det benyttes hermetisk musikk i år også, men systemet må forbedres i forhold til i fjor. Etter
årets treff vurderer vi om det gikk greit og om antall enheter vil kunne forsvare utgiften
Sak 4 – pinsetreffet
Per Enerhaugen er påmeldt pinsetreffet og har sagt ja til å være varaauksjonarius
Ellers ingen merknader

Sak 2

Innkomne skriv og brev
Antall medlemmer pr. 31.03. var 697 (+1 fra forrige mnd.)
Fra NCC sentralt: NCC-koden - Strategidokument for de tillitsvalgte i NCC
Olas oppfatning er at vår avdeling allerede tilfredsstiller mange av de punktene som er
satt opp. Saken skal behandles av lederkonferansen til høsten
Fra NCC sentralt: Omorganisering av NCC
Begge sakene fra NCC tar vi opp igjen på neste styremøte. Ola stilte spørsmål om
nødvendige vedtak er fattet for å ta i bruk ny logo

Sak 3

Hvordan gikk medlemsmøtet hos Caravansenteret E18
Sølvi syntes det var greit og har fått mange gode tilbakemeldinger og både hamburgere, kaffe
og vafler smakte de tilstedeværende.. ca. 100 medlemmer benyttet gode tilbud (bl.a. 20 % på
rekvisita). Dessverre glemte vi å ta med CCS-merkene, og det resulterte i 13 utsendinger
dagen etterpå

Sak 4

Hva betyr ny server og programvare for vår hjemmeside?
Hjemmesida er oppegående igjen etter overgangen til nytt system, og det er foreløpig usikkert
hva den nye programvaren vil ha å si

Sak 5

Hva gjør vi når avdelingen fyller 40 år i 2010?
En jubileumsfest bør arrangeres, og en jubileumstur ville også være fint. Påsken er allerede i
månedsskiftet mars/april og ganske sikkert for tidlig, men kanskje pinsen kan benyttes? Daftö
Camping ble foreslått både til treff og fest. Saken tas opp igjen neste gang

Sak 6

Pinsetreff/teknisk kontroll/øvelse- og merkekjøring
Pinsetreff:
Sølvi tar i mot påmeldinger, og vi er 27 personer foreløpig. Fristen går ut i
midten av mai. Reker er bestilt til 29 kr pr. kg fritt tilkjørt fra Bø.
Teknisk kontroll og øvelse-/merkekjøring ble snakka om på forrige møte. Ola gjennomgikk
dette og sjekka at det passa for de som hadde meldt seg

Sak 7

Eventuelt
Ingen saker

Sak 9

Tid og saker for neste møte
Neste styremøte er mandag 25. mai kl. 18.30
Saker: Omorganisering av NCC og NCC-koden
Markering av vårt 40-års jubileum (fest og tur)

Møtet slutt kl. 1915

Dag R. Aasgård
Sekretær

