REFERAT FRA STYREMØTE 8-2008
Tid: mandag 10.11.2008, kl. 18.30
Sted: Kontoret, Haralds gt. 2B
Tilstede:
Forfall:

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

Sak 1

Referat
Sekretæren leste referat fra styremøtet, 20.10.08. Det var ingen merknader

Sak 2

Innkomne skriv og brev
Medlemsstatistikk pr.01.11.08: 709 medlemmer (-8 i forhold til forrige måned)
Vi må bli flinkere til å følge opp caravanforhandlerne i distriktet
Mail fra informasjonssjefen i NCC: Ordningen med årlig kontroll av bobiler over
3500 kg vurderes endret av Statens Vegvesen i 2009

Sak 3

Evaluering av medlemsmøte hos Askjems
Veldig bra frammøte, 115 medlemmer, til tross for snøværet tidligere på dagen, og vi får lov til
å komme tilbake neste år også! Dato er allerede avtalt

Sak 4

De siste Forberedelser til Julebord/Årsfest
Vi har hittil 70 deltakere. Ola tar kontakt med Fredtun og meddeler antall porsjoner (80 stk.
inkl. musikk, kjøkkenhjelp og etternølere). Det opplyses på festen hvor mange enheter en
porsjon utgjør. I tillegg til de vanlige, bestilles også en bløtkake som allergikere kan spise.
Det er søkt om midlertidig skjenkebevilling

Sak 5

Forberedelser til årsmøtet (bl.a. styrets beretning – framdrift)
Årsmøtet avholdes onsdag 11. februar 2009. Varselet kommer i Rulle, som pakkes 4.
desember. Innkallinga sendes sammen med årskalenderen og pakkes 19. januar.
Sekretæren er i gang med årsberetningen og sender den som e-post til styrets medlemmer etter
hvert som arbeidet skrider fram
Det bestilles kake og kaffe til de frammøtte på årsmøtet. Kanskje noen synes det er enda mer
fristende å komme da?
Saker til årsmøtet?
Det forekommer forholdsvis hyppig at det kommer få eller ingen medlemmer når kontoret er
åpent på onsdagskveldene. Spørsmålet er om vi ikke skal ha åpent hver onsdag i
vinterhalvåret. Dette tas opp igjen på neste styremøte
Vi vurderer også sak om økning av km.-satsen (for eksempel til kr 2 pr. km) for kjøring i
avdelingens tjeneste. Bompenger må selvfølgelig dekkes fullt ut

Sak 6

Vi setter opp terminliste for neste års aktivitet
Onsdag 14. januar medlemsmøte, årsmøte i februar, onsdag 1. april Caravansenteret E-18,
mandag 27. og tirsdag 28. april teknisk kontroll på vegstasjonen Ås, 8. - 10. mai kjørekurs i
Horten med Gilbert Markussen, 4. og 5. mai øvelse- og merkekjøring, 29. mai – 1. juni
pinsetreff, 19. – 21. juni st. Hans-treff, 4. – 6. september høsttreff i Kjose, 23. september
medlemsmøte (trafikksikkerhet), 28. oktober medlemsmøte Askjems, lørdag (obs) 21.
november julebord/årsfest, 29. desember juletrefest
Utenom terminliste: Busstur til Isabella eller Cabby, teatertur eller lignende

Sak 7

40-års jubileet i 2010 – forslag til hvordan vi feirer dette?
Fellestur en eller annen gang i løpet av vår/sommer? Vi tar det opp igjen på neste styremøte

Sak 8

Referat fra regionårsmøtet og webmasterkurs
Ola og Sølvi var på begge deler. Dag var foreleser på kurset lørdag, og Ola syntes det var en
nyttig gjennomgang av arbeidet med hjemmeside
Regionårsmøtet gikk greit bortsett fra valget. Referatet blir oversendt styret på e-post.
Det ble mistillit mot valgkomiteen, og valget ble derfor ikke gjennomført. Oppførte på lista var
ikke blitt spurt.
Ekstraordinært årsmøte med valg som eneste sak blir avholdt seinere

Sak 9

Eventuelt
Stig har utarbeidet forslag til uttalelse vedr. endring i periodisk kjøretøykontroll for
campingbiler med tillatt totalvekt over 3500 kg, men under 7500 kg mv. I brevet er også tatt
opp prisen som disse kjøretøyene må betale i bompenger.
Forslaget er tidligere oversendt styremedlemmene som e-post. Brevet underskrives av Ola og
oversendes NCC sentralt v/Åge Ødegaard for videre oppfølging
Ola tar også opp med Åge forslag om å nekte bobiler og campingvogner parkering på
Trollstigen og i Lordalen
Lederkonferansen i NCC ønsker at hver avdeling skal ha en person som følger opp
forhandlerne. Antall prøvemedlemmer har gått betydelig ned. Stig blir vår representant og tar
kontakt med både Askjems og Caravansenteret E18

Sak 9

Tid og saker for neste møte
Neste møte er mandag 15. desember, kl. 1830 (obs. endret dato) og første møte i 2009 blir
mandag 19.januar.
Forslag til datoer for øvrige styremøter i 2009 utarbeides av sekretæren

Møtet slutt kl. 2030

Dag R. Aasgård
Sekretær

