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 - 2017
30. januar kl. 1830
Fravær: Arne M. Horntvedt, Einar Aase, Berit Fredheim og Anlaug Sandford
Sak 1. Møtereferat:
Ola Akre leste referatet. Sølvi orienterte om at NBCC sentralt vil overføre kr. 16.000,til avdelingen som takk for god jobb med NCT 2016. Vi mangler fortsatt regnskap for
NCT 2016.
Sak 2. Innkomne saker og brev:
NBCC-Nytt for januar 2017 ble kopiert og delt ut til styremedlemmene.
Sak 3. Holland tur:
Bjørn-Viggo Halvorsen orienterte om Hollandturen sammen med Per Enerhaugen. Det
viser seg etter å ha finlest tilbudet fra Holland er innbakt 3 turer i tilbudet. En tur til
Kaukenhof, en tur til Madurodam i Den Haag, og en tur til ostemuseet i Gouda.
Det er 28 påmeldte så langt, men det kan bli flere. De påmeldte vil få mer info om
turen, bl.a. forslag til reiserute m.m.
Sak 4. Hjemmeside ansvarlig:
Kristin F. Stålerød, som er den nye hjemmesideansvarlige, lurer på om hun kan reise
en tur til Sørumsand til Martine for å få litt oppdatering på dette med å skrive
hjemmesiden. Hun lurer også på om det følger en bærbar PC med jobben. Det gjør det
ikke, men styret godkjente at det ble kjøpt inn en bærbar PC til inntil kr. 5.000,- til
formålet.
Sak 5. Årsmøtet:
Alt er i rute til årsmøtet, men det viser seg at vi mangler folk til valgkomiteen. Sølvi
fortalte at det er kommet reaksjoner på at så mange fra Andebu er med i viktige
posisjoner, men dette må være greit da det er avgjørende at folk sier ja til verv. Det
kopieres opp 70 eksemplarer av sakspapirene som tas med til møtet.
Sak 6. Styretur:
Tur for styret til Skagen går ut. I stedet sjekker Bjørn-Viggo Halvorsen opp med
Colorline ang. en dagstur med bufet. Eventuelt en middag på restaurant Kokeriet i
Sandefjord.
Sak 7. Komitemøte:
Sølvi spurte om det er greit at vi tar komitémøtet en uke etter årsmøtet (den 15.
februar), da de vanlige 14 dager etter årsmøtet kommer midt i vinterferien. Ingen
innvendinger mot dette.

Sak 8. Eventuelt:
Bjørn-Viggo Halvorsen orienterte om at han har store problemer med å skaffe nok
annonser til Rulle. En utsendelse til tidligere annonsører har bare medført svar fra to
annonsører.
Han trenger bistand til arbeidet med å skaffe annonsører, og det bør bli en sak for det
kommende styret å ta tak i.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 6. mars 2017 kl. 1830 på kontoret.

Ola Akre
sekretær

