NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre
Referat fra Styremøte 7 - 2012
15. oktober 2012 kl. 1830
Til stede: Hele styret
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Ola leste referatet fra forrige møte. Sølvi kommenterte at NCC-klistremerker nå ligger i
skapet på kontoret. Merket er gratis.
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Ingen spesielle saker eller brev.
Sak 3. Regionårsmøte:
Regionårsmøtet blir 11. november på Hokksund Hotell. Sølvi ønsket at flere kunne bli
med på møtet, og Ola Akre og Arne M. Horntvedt blir med hvis de er ledige denne
søndagen.
Sak 4. Høst-treffet:
Søvi refererte et innlegg som kommer i neste nr. av Rulle. Hun nevnte videre at det har
vært mange positive tilbakemeldinger på treffet, hvor det totalt møtte 84 personer. Fin
musikk på lørdagskvelden som passet vår aldersgruppe, og et fint oppholdsrom å være i.
Godt overskudd på loddsalg og andre inntektsbringene tiltak.
Sak 5. Kampanjedager hos Askjems:
Kampanjedagene i september ga oss 15 nye medlemmer (hvis alle betaler). Nye
kampanjedager blir i slutten av november, og vi prøver å stille opp også da. Sølvi prøver
å finne noen ansvarlige da hun selv er bortreist. På bakrommet hos Askjems har vi alt
materiell stående i to plastkasser, slik at det er lett å komme rigge til standen.
Sak 6. Oppdatere tillitsvalgtlister:
Arne M. Hortvedt orienterte om at tillitsvalgtlister på våe intranettside nå er rettet opp.
Sak 7. Bestille flere T-skjorter?:
Medlemmer etterspør T-skjorter og gensere med avdelingens navn og logo. Vi bestiller
et antall i hver størrelse. Arne M. Horntvedt ordner dette og sjekker opp et par
leverandører for å få god pris.
Sak 8. Hustelefon:
Noe usikkerhet rundt spørsmålet om hustelefonen er sagt opp. Vi har i en tid hatt en
mobiltelefon og det er dumt å betale to abonnement. Anlaug Sandford sjekker opp dette,
og sier eventuelt opp abonnementet på fasttelefonen.
Sak 9. Merkekjøring – er det bestilt merker?:
Ola fortalte at liste over de som skal ha merker for lenge siden er sendt til Sørumsand.
De har videreformidlet dette til Anstein Sørum, avd. Hamar, som er den som holder styr
på dette. Hvis ikke merkene snart sukker opp, må det purres slik at merkene kommer til
vårt julebord/årsfest.
Sak 10. Fikk vi noe igjen fra NCC når det gjalt medlemskontingenten?:
Kassereren har tidligere sendt en mail til NCC sentralt for å spørre om vi har fått det vi
har krav på hva angår refusjon av medlemskontingenten. Hun mener hun ikke har fått
svar. En del diskusjon rundt dette. Sølvi fortalte at det har vært mye ”rot” i NCC, og at
det godt kan hende at vi ikke har fått det vi har krav på. Litt vanskelig å beregne, da vi

har varierende medlemstall hver måned.
Sak 11. Neste års medlemsmøter og arrangement:
I og med at vi skal ha med kalenderen for 2013 i siste utgave av Rulle, hadde Sølvi satt
opp en del datoer for medlemsmøter og arrangement:
23. januar – medlemsmøte på Holms. Track Norge kommer.
13. februar – Årsmøte på Holms
27. februar – komitemøte på kontoret.
Mars-April – her sjekker Einar opp med E-18 Caravan om et medlemsmøte.
29. og 30. april – Teknisk kontroll på Ås Trafikkstasjon.
6. og 7. mai – øvelseskjøring på Ås Trafikkstasjon.
17. – 20. mai – Pinsetreff på Sanda Camping.
14. – 16. juni – Regiontreff (sted senere).
6. november – medlemsmøte hos Askjems sammen med avd. Vestfold
16. november – Julebord/Årsfest på Tjølling IF.
Kontorkvelder tilpasses slik at det blir slik som i 2012.
Sak 12. Eventuelt:
Sølvi nevnte at Julebordet/Årsfesten den 17. november ser ut til å være i boks.
Finanskomiteen ordner blomster til borddekorasjon og gevinster til utloddingen.
Sak 13. Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir den 12. november kl 1830 på kontoret.

Ola Akre
sekretær

