NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre
Referat fra Styremøte 8 - 2012
12. november 2012 kl. 1830
Til stede: Anlug Sandford, Sølvi Frydenlund, Helge Thorstensen, Arne M. Horntvedt, Ola
Akre, Einar Aase, Per Enerhaugen og Roy Therkelsen.
I tillegg var følgende invitert og møtte: Arne Bjønnes og valgkomiteen.
Fravær: Petter Frugaard
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Ola leste referatet fra forrige møte. Anlaug Sandford fortalte at fasttelefonen nå er sagt
opp. Sølvi Frydenlund orienterte om at merkene for merkekjøringen hadde hun fått på
lederkonferansen.
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Brev fra Bring om at legger på prisene med ca 8 % for utsendelse av Rulle fra 2013. Vi
kjøper inn noen vanlige frimerker til bruk ved påkommende tilfeller, og Anlaug
Sandford sier opp avtalen med frankeringsmaskinen.
Sak 3. Oppsummering fra Lederkonferansen:
Sølvi Frydenlund refererte fra Lederkonferansen, som etter hennes og Arne M.
Horntvedts mening, hadde vært en nedtur. Lite ”påfyll” av stoff fra NCC sentralt, og
mye gikk på hva de kunne gjøre for NCC og ikke omvendt.
NCC sliter med dårlig økonomi, mye grunnet fallende medlemstall. Til tross for dette er
det ansatt to nye personer i sekretariatet på Sørumsand i 2012. Litt underlig for oss.
NCC kan sende bladet Caravan til lege- og tannlegekontor eller andre offentlige
kontorer, hvis de får tilsendt adresse.
Sak 4. Julebordet:
Julebordet er i ”boks”. Mat og bløtkake er bestilt, og det er påmeldt 70 personer, noe
som er litt mindre enn tidligere. Sølvi har kjøpt inn akevitt, og Arne Bjønnes ordner med
brus og øl. Blomster og annen pynt ordner resten fest- og Arrangementskomiteen. Per
Enerhaugen har sagt seg villig til å være toastmaster, og Peter Andersen skriver som
vanlig en sang for kvelden. Erling Sandford tar seg av å kjøre varmekassene tilbake til
Fredtun på søndag formiddag.
Sak 5. Kampanjedager hos Askjems 15.-17. nov. og 29.-30. nov. og 1. des:
Vi satser på to nye kampanjedager hos Askjems i november og 1. desember.
15.-17. nov. står Sølvi Frydenlund, Else Aase og Per og Solfrid Enerhaugen sammen
med Arne M. Horntvedt og kona.
29.-30. nov. og 1. desember står Ola Akre og eventuelt Else Aase.
Sølvi nevnte at det kan være lurt å fokusere på lokale aktiviteter, pluss at vi nevner noe
om NCC generelt.
Sak 6. Handlingsplan for 2013:
Arne M. Horntvedt hadde sendt ut et forslag til Handlingsplan for 2013 i forkant av
styremøtet. Ingen kommentarer og vi godkjenner handlingsplanen slik den foreligger.
Sak 7. Bestille flere T-skjorter og gensere?:
Arne M. Horntvedt fortalte at tidligere leverandør har blitt syk, og ikke lenger kan levere
T-skjorter som før. Arne sjekker videre med andre leverandører.
Sak 8. Juletrefest:

Fest- og Arrangementskomiteen vil ikke påta seg å arrangere juletrefest. Dette er synd da
det har vært en lang tradisjon i vår avdeling å ha juletrefest.
Else Aase har tatt tak i dette, og vil sammen med noen gode hjelpere arrangere juletrefest
også i år (3. juledag). Hva som skjer til neste år får vi komme tilbake til.
Sak 9. Hvor reiser vi på bli kjent møte i mars?:
Div. reiser og overnattinger ble diskutert, men vi endte opp med at det fort kan bli for
dyrt med for lange reiser. Vi går for Laholmen også denne gangen, og avdelingen betaler
for en veis reise med Color Line, samt for overnatting på Laholmen. Midag og annen
mat må hver enkelt betale. Sølvi bestiller.
Sak 10. Eventuelt:
Årskalenderen, som skal være med i Rulle, ble diskutert og godkjent. Det var spørsmål
om noen kontordager, men Ola Akre sa seg villig til å ta noen kontorvakter ekstra.
Arne M. Horntvedt hadde laget flere forslag til takkekort til sponsorer av gaver til div.
utloddinger. Etter en runde rundt bordet valgte vi ut ett forslag som vi sender.
Sølvi Frydenlund og Arne M. Horntvedt har vært på Regionårsmøte. Møtet hadde
foregått greit, og det ble bl.a. bestemt at Regiontreffet i juni 2013 kan bli et
Skjærgårdstreff. Det var bra overskudd fra regiontreffet i 2012, særlig på grunn av at
regionen ikke har fått regning på leie av Borreparken.
Det hadde kommet forslag om at region Te/Ve/Bu bør søke om neste gangs arrangement
av Nordisk Campingtreff i Norge. Vi legger hodene i ”bløt” for eventuelt å finne et egnet
sted for dette i regionen. Mye diskusjon rundt dette.
Hjemmesidene til avdelingene er et stort problem på grunn av ny utforming, som også
viser seg vanskelig selv for godt datakyndige. Nytt kurs på trappene i 2013, men aller
helst burde NCC bytte leverandør.
Sak 11. Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte ble satt til mandag 14. januar 2013. kl. 1830.

Ola Akre
sekretær

