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 2 - 2016
24. februar kl. 1830
Til stede: Hele styret unntatt Berit Fredheim
Sak 1. Møtereferat:
Ola Akre leste referatet. Bjørn-Viggo Halvorsen orienterte om at det var 22 personer
med på vintertreffet Ullgenseren, og at treffet var meget vellykket.
Det blir tur for styret til Danmark den 26. – 28. februar, og egenandelen blir på kr.
770,- pr. person.
Sak 2. Innkomne saker og brev:
Sølvi refererte at det var kommet regning fra Telenor på mobiltelefonen. Etter litt
diskusjon ble styret enige om å si opp mobiltelefonen med fast abonnement og heller
gå over til telefon med kontantkort. Anlaug Sandford ordner opp i dette.
Det var kommet regning fra Region Te/Ve/Bu om å betale inn kr. 10,- pr. medlem
(740 medlemmer) til regionen, da regionen ikke lenger får dekket alle utgiftene fra
NBCC. Ordningen er frivillig, men noen avdelinger har allerede betalt. Etter litt
diskusjon ble det enighet om å utsette betalingen.
Ola Akre sender sakspapirer og protokoll til NBCC.
Sak 3. Hjemmesiden:
Arne M. Horntvedt orienterte om at den nye hjemmesideplattformen er komplisert og
vanskelig. Heller ikke Martine i NVCC har ikke kunne hjelpe han i de vanskeligste
spørsmålene. Det har vært mye feilig, men han tror nå at han etter mye strev har klart å
knekke koden, og fortsetter med å legge inn aktuell info.
Sak 4. Rulle:
Bjørn-Viggo Halvorsen orienterte om at første utgave av Rulle nå er rett rundt hjørnet.
Det har tatt litt lengre tid enn forventet å få denne utgaven ferdig, og det har stort sett
stått på tilbakemeldinger fra annonsørene som har ønsket en del forandringer.
Sak 5 Forsikring på treff:
Sølvi mente vi bør tenke på forsikring for eventuelle uhell på treff og tilstelninger. En
del avdelinger har gjort dette, og bl.a. Hallingdal ble sittende med et økonomisk ansvar
etter en feil i en strømboks som førte til feil i en del bobiler. Det ble nevnt at
forsikringen i FICC-carneet gjelder, men dette er usikkert.
Mye diskusjon rundt dette, og Per Enerhaugen mente at det burde være en ansvarlig på
hvert treff som kontrollerer el-kabler.
Sølvi fikk i oppdrag å sjekke ut med Codan hva en slik forsikring vil koste.
Sak 6. Teknisk kontroll:
Bernt Helge Andersen har orientert om at han i år ikke kan være ansvarlig for teknisk
kontroll på Ås Trafikkstasjon. Einar Aase og Per Enerhaugen deler på ansvaret denne
gangen.

Sak 7. Verving:
Helge Thorstensen orienterte om at det har vært vanskelig å finne noen som kan ta et
ansvar og ellers stille opp når det gjelder verving på åpne kampanjedager hos
caravanforhandlerne. Mye diskusjon rundt dette, men Helge jobber videre med saken.
Sak 8. Eventuelt:
Bjørn-Viggo Halvorsen trenger bl.a. hjelp til å få satt opp div. orienteringsskilt på
Dyrskueplassen i Seljord under NCT 2016. Mye generell diskusjon rundet NCT i
Seljord, og det vil bli et møte i NCT-komiteen den 7. mars på kontoret.
Etter et forholdsvis kort styremøte, gikk vi over til planleggingsmøte med komiteene
som var innkalt til kl. 1900.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 4. april kl. 1830 på kontoret.

Ola Akre
sekretær

