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

Referat fra Styremøte 1 - 2015
5. januar kl. 1830
Til stede: Hele styret unntatt Einar Aase
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Ola Akre leste referatet, og mange av sakene kommer vi tilbake til senere i møtet.
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Vi har mottatt varsel om Landsstyremøte den 20. - 22. mars.
Sølvi refererte brev fra Else Aase om fordeling av vervepremier. Fritt opp til hver
enkelt som verve å gi vervepremien til avdelingen.
Info om at fra 2015 vil bare telefonnummer 63829990 være gjeldende for å nå NBCC
sentralt.
Årsavgiften for campingvogner bortfaller fra 2015.
Sølvi referte brev fra Vegdirektoratet ang. registrering av gamle campingvogner.
Brev fra NBCC om å sende årsmøtepapirene dit i god tid før årsmøtet.
Invitasjon fra avd. Oslo om nytt EDA-treff – settes inn i Rulle.
Brev fra Sentralstyret og Vedtektskomiteen om blanding av tillitsverv i avdelingene.
Dette bør komme inn som en del av håndboka for tillitsvalgte.
Sak 3. Julebordet:
Gode tilbakemeldinger på fjorårets julebord/årsfest. Litt diskusjon om framtidig
stedsvalg, men Sølvi orienterte om at kommende julebord/årsfest er booket på Tjølling
Idrettsforenings lokaler den 21. november 2015.
Sak 4. Årsmøte:
Årsmøtet blir på Furulund Kro i Stokke den 11. februar. Bjørn-Viggo Halvorsen
ordner med bestilling av kaffe og Wienerbrød til ca 60 personer, som var det antallet
som møtte opp i fjor. Møteleder blir Sølvi Frydenlund, og hun forespør om Dag R.
Aasgård vil og kan være sekretær.
Sak 5 Komitemøte:
Komitemøte ble fastsatt til 4. mars på kontoret i Haraldsgate 2 B Larvik.
Sak 6. Medlemsmøte 25. februar:
Vårt første medlemsmøte dette året blir på Autosentrum i Holmestrand den 25.
februar. Rulle kommer ut like før møtet, men Arne M. Horntvedt sender i tillegg ut
SMS-varsling om møtet. Det ble en liten diskusjon om tema på møtet, men vi endte
opp med at vi prøver å få til noe om Alde kontra Truma som varmekilde i vogn/bobil.
Sak 7. Styretur/fest:
En del diskusjon rundt dette med en styretur/fest for styret. Det ble vedtatt å samles på
restauranten Kokeriet i Sandefjord den 28. februar til en hyggelig og avslappet kveld.

Sak 8. Årskalenderen:
Årskalenderen for 2015 skapte en del diskusjon om framtidige møter og arrangement,
men til slutt ble vi enige om et forslag. Dette vil framkomme som en del av Rulle, som
kommer ut den 15. februar.
Sak 9. Rulle / Hjemmesiden:
Sølvi refererte brev fra NBCC om at fra og med 2015 vil komme nytt og forbedret
medlemsregister og plattform for våre hjemmesider. Disse vil basere seg på Word og
Microsoft sine programmer, og vil bli mye enklere å benytte.
Styret vedtok at vi heretter skal godkjenne styreprotokollen så raskt som mulig etter at
den blir sendt ut til godkjenning fra sekretær. Eventuelle kommentarer eller feil må bli
raskt tilbakemeldt til sekretæren, som deretter sender den til Landsstyrerepresentantene og NBCC.
Det ble nok en gang en diskusjon om hva og når stoff skal komme ut i Rulle versa vår
hjemmeside. Det ble enighet om at det kommer innbydelser til treff og arrangement på
hjemmesiden, men at referatene først kommer i Rulle.
Noen har klaget over at det er noe farge i noen av tekstsidene i det nye Rulle, og at
disse bør være hvite for å bedre lesekvaliteten. Det har også kommet reaksjoner på at
det ”bare” brukes bilder av bobiler og ikke campingvogner på bildene som vises.
Bjørn-Viggo Halvorsen tok opp problemer med medlemmer kontra ikke medlemmer
på vår Facebookside. Det har forekommet uheldige innlegg fra ”utenforstående”.
Sak 10. Polentur:
Polenturen i august kan bli en del dyrere enn det som er beregnet på grunn av
valutaendringene. Frist for påmelding må bestemmes før Rulle går i trykken, og vi ble
enige om frist til den 1. mai.
Mye diskusjon rundet dette med antall deltakere på turen. Konklusjonen ble at styret
ikke ønsker begrensninger på antall – eventuelt trer Sølvi og Arvid inn som treffverter
i tillegg til Else og Einar.
Sak 11. Nordisk 2015/2016:
I 2015 skal vi markedsføre oss i Sønderborg i Danmark, og Sølvi ønsker at så mange
som mulig deltar og at vi eventuelt kan bo samlet på treffstedet. Vår oppgave blir å stå
på stand og dele ut brosjyrer og på annen måte reklamere for treffet i 2016. Vi
kommer mer tilbake til dette senere.
Når det gjelder gjennomføringen av NCT 2016 i Seljord, har regionen fortsatt en vei å
gå før vi er klare.
Sak 12. Treff våren på Autosentrum:
Det planlegges et treff ved Autosentrum i Holmestrand den 24. – 26. april. Sølvi
kontakter Autosentrum og kommer tilbake til dette senere.
Sak 13. Region:
Sølvi orienterte om årsmøtet i Region Te/Ve/Bu i høst. Her ble Hans Egon Nielsen
valgt til ny leder, og sammen med han ble valgt Per Englund og Stine Fjell som
representanter til Landsstyret.

Sak 14. Handlingsplan 2015:
Vil i store trekk bli aktivitetene i vår årskalender. Bjørn-Viggo Halvorsen lager
Handlingsplanen og sender den over til sekretæren slik at planen kommer med i
sakspapirene til årsmøtet.
Sak 15. Sende alle treff til NBCC’s magasin:
Bjørn-Viggo Halvorsen fikk i oppdrag å sende dato og sted for våre treff til NBCC’s
magasin slik at det kan komme fram i bladet.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir onsdag 4. mars 2015 kl. 1800 på kontoret. Merk dere dato og
tid!!

Ola Akre
sekretær

