N O R S K B O B I L OG C A R A V A N C L U B
Avd. Vestfold Søndre

Referat fra Styremøte 1 - 2016
4. januar kl. 1830
Til stede: Hele styret
Sak 1. Møtereferat:
Ola Akre leste referatet. Ingen spesielle kommentarer.
Sak 2. Innkomne saker og brev:
Sølvi refererte fra NBCC-nytt, som bl.a. inneholder nytt fra organisasjonsutvalget, div.
forslag til endringer i trafikklovgivningen, nytt medlemstilbud hos Hurtigruta
Carglass. En del penger til avdelingen for igjen å begynne å skrive ut FICC-Carnet til
medlemmene. En del diskusjon rundt dette, men det ble utsatt til senere.
Mail fra Ivar Lyngseth om at Våle Samfunnshus er booket for oktoberfesten 2016.
Sak 3. Julebordet:
Julebordet var vellykket og godt gjennomført. Kassereren orienterte om at festen
omtrent går i balanse når det gjelder økonomien. Arne M. Horntvedt fortalte at flere av
festdeltakerne hadde kommet med negative kommentarer på musikken som de mente
ble for skrikete og ikke passet forsamlingen.
Sak 4. Medlemsmøter:
Første medlemsmøte ut er hos Campinggården i Drammen den 13. januar. Arne M.
Horntvedt sender ut SMS-varsling om at det er påmelding til Campinggården, og at
man må en ta med egen stol. Per og Solfrid Enerhaugen tar imot påmelding.
Heretter vil det også bli påmelding til Autosentrum og Askjems.
Sølvi etterlyste temaer for møte hos Autosentrum, og Bjørn-Viggo Halvorsen foreslo
litt info om gass og brannsikkerhet.
Sak 5 Årsmøte:
Sølvi leder årsmøtet, og Annemor Lilleås blir referent. Ola kopierer opp 70
eksemplarer av saksdokumentene. Bjørn-Viggo Halvorsen tar med en kasse kopipapir.
Valgkomiteen er i arbeid og ser ut til å ha det meste klart. Forslag fra Per Enerhaugen
om at det i tillegg til Fest- og Arrangementskomiteen velges en ”Ja-liste” som
komiteen kan bruke ved arrangement. Forslaget oversendt valgkomiteen. Som vanlig
bestiller vi wienerbrød og kaffe.
Sak 6. Ullgensern:
Bjørn-Viggo Halvorsen orienterte om at fristen for påmelding til vintertreffet
Ullgensern på Seljord Camping er 15. januar. Til nå er det påmeldt 11 par, men det
kan bli flere. Han oppfordret til å ta med stor kjele, bålpanne og truger.
Diskusjon rundt treffet bl.a. om det skal leies en hytte for opphold – nedstemt.

Sak 7. Styretur:
Mye diskusjon rundt dette med tur for styret. Vanskelig å finne tidspunkt som passer
alle, og hvor selve turen skal gå og hvor mye hver enkelt skal betale i egenandel.
Saken utsatt til senere.
Sak 8. Moms, kjøregodtgjørelse:
Kasserer Anlaug Sandford orienterte om at eventuell moms eller skatt på
kjøregodtgjørelse utgjør så lite hos oss at vi ikke behøver å bekymre oss om det.
Sak 9. Rydding neste mandag:
Etter litt diskusjon ble det bestemt at Ola Akre sørger for at vi leier en container til
neste mandag kl. 1700. Det ble videre bestemt at vi kaster det gamle kjøleskapet på
lasset, og at det kjøpes inn et nytt til kontoret. Ansvarlig for innkjøp, Bjørn-Viggo?
Sak 10. Eventuelt:
Bjørn-Viggo Halvorsen etterlyser forslag til ny annonse i Rulle i 2016, da det er ledig
plass i bladet.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 24. februar kl. 1800 på kontoret.

Ola Akre
sekretær

