N O R S K B O B I L OG
CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre

Referat fra Styremøte 5 - 2014
6. oktober kl. 1830
Til stede: Hele styret
Invitert: Ivar Lyngset
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Ola Akre leste referatet. Etter en del diskusjoner med fastliggerne på Blefjell, ble
traffavgiften deres satt til kr. 300,- på vårt høstreff.
Vi ble enige om å utsette godkjenning av styrereferatene til kommende styremøter, og
dette gjelder også kunngjøring på vår hjemmeside.
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Ingen innkomne brev eller saker.
Sak 3. Høsttreffet:
Prisen for fastliggere er diskutert hvis vi fortsatt skal være på Blefjell. Bjørn-Viggo
leste en artikkel som kommer i neste Rulle ang. påmelding til treff.
Sølvi lurte på om vi kunnne legge høsttreffet en uke tidligere en før, og eventuelt om
vi skal forsøke et annet sted. Vi kommer tilbake til dette senere.
Sak 4. Rulle - medlemmer:
Sølvi informerte om av vi bare i høst har vervet over 20 nye medlemmer på stand hos
Autosentrum, men hvor blir alle medlemme av? Vi er fortsatt pr. september 638
medlemmer i følge medlemsregisteret til NBCC. I tillegg er det mange som etterspør
Rulle, som de ikke har fått. Dette kan bli bedre med utgivelse av nye Rulle hvor
navneetikettene trykkes rett på bladet fra oppdatert fil fra NBCC. Mye diskusjon rundt
dette med medlemmer og flytting av adresser uten å melde fra.
Bjørn-Viggo Halvorsen nevnte at det er litt uheldig at artikler som skal komme i Rulle
først blir gjort kjent på vår hjemmeside før Rulle er ute. Arne M. Horntvedt ser på
dette.
Sak 5 Julebord:
Festen blir 15. november på Tjølling Idrettsforenings lokaler. Bandet ”Jansons
Fristelser” fra Sverige spiller til dans da Lorang Hansen ikke kan.
Prisen blir uendret på kr. 275,- pr. person, og vil inkludere en coctail som
velkomstdrink. Einar Aase ordner dette. Ivar Lyngset tar imot påmelding og
betalingen skjer til vår konto for den slags. Fest- og arrangementskomiteen får frie
tøyler til å gjennomføre festen. Ola Akre prøver å få tak i kjøkkenhjelpene vi hadde i
fjor.
Sak 6. Tur til Polen 2015:

Vi opprettholder tidligere dato 16. – 23. august 2015 for Polenturen. Alle har fått
detaljert program som er laget av campingverten, og det ser bra ut bortsett fra at vi
dropper to lunsjer på fridager. En del diskusjon rundt Polenturen.
Sak 7. Klistremerker:
Einar Aase har fått laget nye NBCC-klistremerker med avdelingsnavn samt flagg i
Polen. Merkene er mye mer værbestandige enn de vi har fått fra NBCC og vil holde
lengre. Vi selger merker og flagg for kr. 50,-. Sølvi tar resten av opplaget med til
medlemsmøtet på Askjems.
Sak 8. Jubileum 2015:
Avdelingen er 45 år neste år, og i den forbindele ble det forespurt om vi skal gjøre
noen markering av dette. Mye diskusjon, men vi ble enige om å komme tilbake til
saken.
Sak 9. Valg i regionen:
9. november er det årsmøte i region Te/Ve/Bu, og i den anledning har vi foreslått for
valgkomiteen, Stine Fjell fra avd. Vestfold som sekretær, og Bjørn-Viggo Halvorsen
som representant.
Sak 10. NBCC i ny form:
Sølvi refererte et brev som er kommet nylig fra organisasjonsutvalget i NBCC om
framtidig struktur på NBCC’s organisasjon. De ber om et svar i løpet av senhøsten, og
Sølvi ber om at vi i styret kommer tilbake til henne med kommentarer til de tre
spørsmålene som er reist i brevet. Brevet ble utdelt til alle styremedlemmene.
Sak 11. Eventuelt:
Einar Aase mente at det i forbindele med påmelding til treff/arrangement bør stå en
angitt dato for påmeldelse, da Rulle ikke kommer like fort ut til alle medlemmer
grunnet postgangen. Godkjent.
Sølvi spurte om vi skal tillate påmelding fra andre enn egne medlemmer til treff og
arrangement. Mye diskusjon rundt dette, men konklusjonen ble at vi må prioritere
egne medlemmer først.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir mandag 6. januar 2015 kl. 1830 på kontoret.

Ola Akre
sekretær

