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

Referat fra Styremøte 2 - 2015
4. mars kl. 1830
Til stede: Hele styret unntatt Tove Therkelsen og Arne M. Horntvedt
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Ola Akre leste referatet. Sølvi orienterte om ar Vårtreffet på Autosentrum ikke blir noe
av.
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Sølvi refererte brev fra Presidenten i NBCC om at Sentralstyret har gjort midlertidig
endring av § 14 i Vedtektene.
Brev fra NBCC v/ Jørgen Snoen om at det heretter ikke skal foretas fuktkontroll på
bobiler eller campingvogner ved våre tekniske kontroller eller andre kontroller i regi
av avdelingene.
Mail fra NBCC om at det fortsatt er problemer med våre nye hjemmesider, men de
regner med at feilen vil bli rettet opp ganske raskt.
Bra oppmøte på vårt medlemsmøte på Autosentrum (165 medlemmer), men de
beklaget at det ikke ble noe av kåseriet om Alde versus Truma.
Else Aase har gjort en formidabel jobb med å konkretisere hva medlemmene i styret
og komiteer gjør av jobb i vår avdeling for å bli vurdert til Det Edle Drag. Skrivet vil
heretter bli sendt med hver søknad til DED.
Sak 3. Regionstyremøte:
Regionstyremøte er innkalt til søndag 15. mars på Planteskolen i Hokksund. Tema på
møtet blir bl.a. sakene til Landsstyremøtet 20.-22. mars, og veien videre mot NCT i
Seljord 2016. Fra oss deltar Sølvi Frydenlund, Per Enerhaugen og Ola Akre.
Sak 4. Polentur:
Invitsjon til tur til Stettin i Polen i høst er allerede kommet ut i Rulle, med frist for
påmelding til 31. mars. Til nå er det påmeldt 19 personer, men flere er i emning. Einar
Aase orienterte om at prisen for treffet er i Slotti og ikke i Euro, og prisene er som
følger: 1 person kr. 2.500, 2 personer kr. 3.500, 3 personer kr. 4.500, og 4 personer kr.
5.500.
Sak 5 Oktoberfest:
Per Enerhaugen orienterte litt om hva som til nå er gjort for å få til en oktoberfest til
høsten. Datoen er satt til 2. – 4. oktober på Våle Samfunnshus i Våle. For mat, musikk
og leie av lokale ligger det an til en pris på kr. 300,- pr. person for hele helgen. Det er
stor asfaltert plass foran lokalet som vi kan benytte, men enda noe usikkert hvor
mange enheter det er plass til. Vi kommer tilbake til denne festen senere.

Sak 6. Verving:
Sølvi ønsket at noen i styret kunne påta seg jobben som verveleder med spesielt fokus
på å skaffe medlemmer som kan stå på stand hos caravanforhandlerne. Hun framholdt
at dette med verving er men meget viktig sak for å skaffe nye medlemmer til
avdelingen eller NBCC generelt, og refererte fra medlemshåndboka som anbefaler en
verveleder i hver avdeling. En del diskusjon rundet dette, men ingen ville på stående
fot påta seg oppgaven. Vi kommer tilbake til dette senere.
Etter et noe amputert styremøte var det tid for komitemøte hvor medlemmer av alle
komiteene og styret møtte for å legger opp strategien for kommende aktiviteter. Under
komitemøtet ble det servert pizza og mineralvann.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir mandag 13. april kl. 1830 på kontoret.

Ola Akre
sekretær

