NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre
Referat fra Styremøte 6 - 2012
20. august 2012 kl. 1830
Til stede: Anlug Sandford, Sølvi Frydenlund, Helge Thorstensen, Arne M. Horntvedt, Petter
 Frugaard og Ola Akre.
I tillegg var følgende invitert og møtte: Arne Bjønnes.
Fravær: Roy Terkelsen, Per Enerhaugen, Einar Aase
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Ola leste referatet fra forrige møte. Sølvi kommenterte hjemmesidekurset og problemene
med den ”nye” hjemmesiden. Dag R. Aasgård og Else Aase jobber videre med saken.
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Sølvi refererte brev fra NCC sentralt om at president Oddbjørn Olsen trakk seg fra
vervet som president tidligere i vår/sommer. NCC er litt usikre på hvordan valg av ny
president skal gjennomføres i praksis, men har landet på at ett av flere forslag fra NCC’s
valgkomite. Dette går ut på at det velges en av de Landsmøte oppnevnte medlemmene av
Sentralstyret, og at velges en ny varamann fra Landsstyret til Sentralstyret. Vi er invitert
til å sende forslag på kandidat, men det er vanskelig når vi ikke kjenner personene.
Visepresident Bjørn Johansen fungerer inntil ny presiden er valgt.
Sak 3. Barne- og familietreff i Borreparken:
Barna var veldig fornøyd med Barnetreffet, selv om det var relativt få enheter som
deltok. ”Styret” i treffet hadde et møte angående videre treff i regi av region Te/Ve/Bu,
noe de var positive til. Mulig at et nytt treff får en annen form og et annet opplegg.
Saken tas videre til regionen.
Sak 4. Høst-treffet:
Høst-treffet er i rute. 8 enheter har så lang meldt seg på, men det ventes flere
etteranmeldte, pluss de som ligger som fastliggere på plassen. Det ble bestemt at de som
kommer torsdag må betale kr. 50,- pr. ekstra for dette døgnet.
Plasseier kommer til å sperre av en del av parkeringsplassen til vårt bruk, samt at det er
flere områder som er tilgjengelig. Toaletter vil være åpne, og dusj kan ordnes ved å
spørre en av fastliggerne. Sølvi ordner med suppe, og kjøper inn vin til premier for å
kaste på ”stikka”. Litt diskusjon om tilgjengelig propanbrenner og kjele(r) til suppa.
Sak 5. Kampanjedager hos Askjems:
Vi satser på nye kampanjedager hos Askjems i oktober og november. Sølvi sjekker ut
aktuelle datoer med Askjems og prøver å sette opp en vakliste.
Sak 6. Oppdatere tillitsvalgtslister:
Arne M. Hortvedt ordner med oppretting av våre tillitsvalgte på NCC’s Intranettside.
Mye feil pr. dags dato.
Sak 7. Æresbevisninger 10-25-30-40 år:
10- og 25-års medlemskap er allerede tatt med i neste nummer av Rulle, som allerede er
klar til trykking. Ola sjekker om det er mulig å få med 30- og 40-års medlemskap, men
tror det kan bli vanskelig siden Rulle allerede er ferdig og må leveres trykkeriet før han
reiser på ferie. Hvis ikke tar vi med 30- og 40-års medlemskap neste år.
Sak 8. Gjennomgåelse av hjertestarter:

Opplæringen utsatt til et senere styremøte, da Einar har fravær fra styremøtet.
Sak 9. Eventuelt:
NCC’s Lederkonferanse vil bli avholdt 19. – 21. oktober, og fra oss deltar Søvi
Frydenlund og Arne M. Horntvedt med ektefeller/samboere.
Helge Thorstensen spurte om det ikke kunne skaffes klistremerker med NCC’s logo og
vår avdeling på, som kunne ligge tilgjengelig på kontoret for de som har kontorvakt. Det
er en del spørsmål etter disse klistremerkene. Sølvi bestiller nye merker.
Ola nevnte at kalenderen for 2013 må være klar til ca 10. november for å kunne trykke
den i Rulle, som kommer ut rett før jul.
Sak 10. Tid og sted for neste møte:
Neste møte på kontoret ble satt til mandag 15. oktober kl. 1930.

Ola Akre
sekretær

