REFERAT FRA STYREMØTE 6-2008
Tid: mandag 18.08.2008, kl. 18.30
Sted: Kontoret, Haralds gt. 2B
Tilstede:
Forfall:

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

Sak 1

Referat
Sekretæren leste referatet fra forrige styremøte, 09.06.08.
Det var flg. merknader/kommentarer:
Sak 8 Eventuelt – høringsforslag vedr. avgifter på særlig forurensende kjøretøyer i Oslo. Stig
har forfattet forslag til uttalelse, og det ble oversendt NCC i juni

Sak 2

Innkomne skriv og brev
Medlemsstatistikk pr.01.07.08: 723 medlemmer (-2 medlemmer) og 01.08.08: 720
medlemmer (-3 i forhold til juli)
Påmelding til NCC’s lederkonferanse 24.-26. oktober på Gardermoen. Sølvi/Arvid og
Ola meldes på

Sak 3

Har det dukket opp saker i sommer som vi bør ta tak i?
Sandefjord har åpna bobilplassene. Dette bør omtales i bladet ”Caravan”. Ola tar
kontakt. Ellen stilte spørsmål om campingvogners adgang til disse stedene, og Ola
opplyste at NCC arbeider for sentrumsnære parkeringsplasser for bobiler og
campingvogner
Larvik har bestemt at det er tillatt med vintercamping, og 5 prefabrikerte hytter er
godkjent. Østlands-Posten har skrevet litt om spikerbuer i sommer

Sak 4

Nye underskrifter til Brønnøysundregisteret
Alle har skrevet under, og listene oversendes registeret

Sak 5

Høsttreffet i Kjose - status
28 enheter – 66 personer – er påmeldt, og det er flott! Positive tilbakemeldinger om nytt
opplegg. Sølvi har sjekket mulighetene for søppeltømming. Det blir laget natursti, og Else står
for rebus. Arne Gasmann hjelper til og kommer torsdag, Else/Einar og Sølvi drar nedover på
fredag. Sølvi tar kontakt med Tove Moland på gården hvor treffet skal være vedr. betaling av
deltakeravgift. Det er vanlig at vi tar i mot beløpet fra alle deltakerne og overleverer
totalsummen til eier.

Sak 6

Medlemsmøtet i september – tema/saker å ta opp
Klaus Ottersen er kontaktet vedr. 65+. Enten han eller en annen fra kontoret kommer. De tar
med det som trengs til presentasjonen

Sak 7

Forslag til ”Årets NCC-medlem” og ”Det Edle Drag”
Neste styremøte er siste frist for å bestemme ”Årets NCC-medlem” pga leveringstid for
plaketten. Også forslag på kandidater til ”Det Edle Drag” må snarest komme komiteen i hende

Sak 8

Stoff til RULLE
Stoff til Rulle må være klart før 7. september. Det blir pakking onsdag 24. september.

Sak 8

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

Sak 9

Saker til neste møte som er mandag 13. oktober, kl. 1830

Møtet slutt kl. 1915

Dag R. Aasgård
Sekretær

