REFERAT FRA STYREMØTE 8-2009
Tid: mandag 16. november 2009, kl. 18.30
Sted: Kontoret, Haralds gt. 2B
Tilstede:
Forfall:

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

Sak 1

Referat
Sekretæren leste referat fra styremøtet 19.10.09.
Sak 9 Eventuelt
PC
Ola har henta maskinen, og den skal settes opp i begynnelsen av desember
Ellers ingen kommentarer eller merknader

Sak 2

Innkomne skriv og brev
Ingen innkomne skriv

Sak 3

Valgkomitêen
møtte og snakka etter at styremøtet var avslutta med de av styre- og varamedlemmene som er
på valg

Sak 4

Årsmøtesaker - framdrift
Dag har skrevet utkast til årsmelding, og det framkom noen tillegg/endringer.
Innkalling til årsmøtet og kalender sendes ut onsdag 20. januar 2010, kl. 1830.
Møterom, kaffe og bløtkake er bestilt på Holms onsdag 10. februar kl. 19.00.
Valgkomitêens innstilling må være klar seinest 10. januar.

Sak 5

Møte hos Askjems
Gikk veldig greit, noen nye biler og mange vogner ble vist fram. Det var 122 til stede, og de
var fornøyde

Sak 6

Årsfest/Julebord – status
Ola henter nøkler på onsdag, det pyntes fredag kl. 17. Mat og musikk er bestilt. Det er 77
påmeldte + 2 på kjøkkenet og 2 musikere, til sammen 81 personer

Sak 7

40-års jubileet - nok en gang!
Dag har hatt kontakt med representant for Kjærra-området i Lardal, og de vil gjerne ha en epost med opplysninger om hva vi ønsker. Prinsipielt er det ikke noe i veien for at vi kan
komme. Stolpehuset koster 1000 kr i leie.
Helgene 11. – 13. juni (primært) og 20. – 22. august kan være aktuelle
Spekemat ble foreslått som felles rett, og det må ordnes en eller annen form for dansemusikk
Flere forslag til steder for 40-årsfest/julebord, for eksempel Karlsvika i Slagen, Vindfjelltunet
og Grand Hotel i Larvik.

Sak 8

Oppsett av terminliste for 2010
Kalenderen ble gjennomgått, og de aktuelle møter, treff etc. ble satt opp

Sak 9

Eventuelt
Sølvi orienterte fra lederkonferansen
rollen som tillitsvalgt er viktig
hvorfor medlem i NCC?
mer campingglede, råd, inspirasjon, sosialt nettverk, goder, ivaretar interesser m.m.
NCC Forsikring
arbeider med reiseforsikring med 60 dagers varighet
viktig å være lojale til NCC forsikring om vi får tilbud fra andre selskaper. Vi har fått
opplyst at If har vært aktive overfor tidligere kunder.
50-årsjubileet
Søndag:

-

Håkons Hall: Utstilling av bl.a. veteranvogner rm.m., middag, revy, underholdning,
dans. Pris pr. kuvert ca. 300 kr pr. person
Camping på Birkebeineren (250 vogner), dans på lørdag, buss til Håkons Hall
Pris for strøm fredag til tirsdag 750 kr, uten strøm 500 kr, døgnpris 200 kr
nytt organisasjonskurs
ny website og medlemsregister

Grasrotandelen fra Norsk Tipping
Vår avdeling må registreres. Deretter oppgis dette nummeret hos Norsk Tippings
kommisjonær. Anlaug undersøker hvordan registreringa skal gjøres
Treff på Høvleriet, Gransherad
Ca. 5000 kr skal komme inn på konto som vår andel av overskudd, og summen skal
gå til tur/treff. Det kan jo være aktuelt til jubileumstreffet
Sak 10

Tid og saker for neste møte
Neste møte er 14. desember kl. 1830

Møtet slutt kl. 2000
Dag R. Aasgård
Sekretær

