NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre

Referat fra Styremøte 3 - 2014
12. mai kl. 1830
Til stede: Hele styret unntatt Anlaug Sandford og Åshild Skjeggerød
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Ola Akre leste referatet. Sølvi Frydenlund kommenterte at St.Hanstreffet går som
planlagt med Rolf Bø som treffvert. Bjørn-Viggo Halvorsen orienterte litt om det
første møtet de hadde hatt i komiteen for NCT 2016.
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Nytt NCC-nytt er kommet og handler stort sett om det som skal skje på Landsmøtet.
Kopiert og utlevert til styremedlemmene.
Sak 3. Øvelse- og Merkekjøring:
Ola Akre opplyste at det deltok ca 10 medlemmer på merkekjøringen, men dessverre
få kvinner. Ola lager oppsett på merkekjøringen og sender det inn til NCC.
Sak 4. Teknisk kontroll:
Mandag møtte det 41 enheter til kontroll, mens det på tirsdag i øs pøs regnvær møtte
16. Dette er noe mindre enn tidligere, men kan ha en sammenheng med at Biltilsynet
var blitt strengere med å kontrollere biler nyere enn 4 år og ikke over 3,5 tonn.
Sølvi spurte om vi skulle kjøpe inn en ny fuktmåler til avdelingen (uten pigger).
Bjørn-Viggo Halvorsen fortalte at en slik fuktmåler som han hadde lånt ut til
kontrollen ligger på ca 1000,- kroner. Etter en del diskusjon rundt dette med fukttest
ble det bestemt at Bjørn-Viggo får i oppdrag å anskaffe en billig men effektiv
fuktmåler.
Mange meninger om dette med teknisk kontroll. Bjørn-Viggo lurte på om det gikk an
å få litt opplæring i dette med fukttest av kyndig personell hos Autosentrum.
Autosentrum stilte med verkstedvogn begge dager under kontrollen, og var til stor
hjelp. Helge Thorstensen spurte om det ble utført kontroll av skjøteledningene, noe
Einar Aase kunne fortelle ikke ble gjort. Ola Akre setter opp en rapport fra kontrollen
som sender Trafikkstasjonen og NCC.
Sak 5 Påsketur:
Påsketuren til Praha må betegnes som meget vellykket selv med litt kaldt vær Sølvi
orienterte om at turen hadde gått i pluss økonomisk. Etter litt diskusjon ble det bestemt
at overskytende pengene overføres til avdelingens kasse. I forbindelse med at summen
var kommet ut på avdelingens Facebookside, foreslo Bjørn-Viggo Halvorsen at siden
bør ”lukkes” for ikke medlemmer av avdelingen. Han ordner dette.
Sak 6. Tur til Polen?:
Sølvi Frydenlund orienterte at hun og Arvid hadde vært sammen med Else og Einar
Aase på tur gjennom Polen på vei tilbake fra påsketreffet. I byen Stettin, som ligger

langt nord i Polen, hadde de overnattet på en meget flott campingplass i byen, som kan
egnes seg for et treff i 2015.
Campingverten var lutter velvilje og ville lage et opplegg for oss i tiden 16. – 23.
august 2015. Sølvi lurte på om dette var av interesse å jobbe videre med. Styret var
enig i at det var det, og saken jobbes videre med.
Sak 7. Pinsetreff:
Treffet er i rute, og Bjørn-Viggo Halvorsen hadde laget et flott program i farger for
treffet. Sølvi Frydenlund hadde skaffet til veie pris på et nytt partytelt til kr. 3.300,-.
Mye diskusjon rundt dette med partytelt i avdelingen, men det endte med at Einar
Aase får i oppdrag å finne et telt som kvalitetsmessig og prismessig er bra.
Sak 8. Rulle:
Under denne saken ga Sølvi Frydenlund ordet til Bjørn-Viggo Halvorsen, som fortalte
at han hadde innhentet flere tilbud på utgivelse av Rulle. Bl.a. med tanke på å få
bildene i farger og en helhetlig bedre finish på bladet. Dette ville også medføre at
navnetikettene ble trykket direkte på bladet under trykking. Han nevnte videre at det
bør gis muligheter til flere annonser i halvsideformat, og at prisen pr. annonse bør
justeres opp da de har stått stille i mange år.
Ola Akre, som har hatt ansvaret for Rulle i 24 år, var meget begeistret for forslaget, og
takket for at Bjørn-Viggo, som jobber i trykkeribransjen, nå overtar redaktørrollen.
Det ble enighet om at ”nytt” Rulle kommer ut fra og med september utgaven.
Sak 9. Landsmøtet:
Sølvi Frydenlund orienterte om at avdelingen i alt får med fire delegater fra avdelingen
til Landsmøtet i tillegg til Ola Akre, som er æresmedlem. Delegater blir foruten Sølvi,
Arne M Horntvedt, Bjørn-Viggo Halvorsen og Tove Therkelsen m/ledsagere.
Nytt navn og logo blir et viktig tema, og Sølvi ønsket at vi fra avdelingen bør stemme
likt. Litt diskusjon rundt dette med navn og logo, men vi endte opp med å gå for det
forslaget vi har sendt inn tidligere. Det er kommet inn et forslag fra Varanger om å
sløyfe region og Landsstyret i en ny organisasjonsmodell mot at Landsmøtet holdes
hvert år. Mye diskusjon rundt dette, men vi går for å beholde regionen, og at
Landsmøtet skal holdes hvert annet år.
Sak 10. Eventuelt:
Bjørn-Viggo Halvorsen spurte om ikke Arne M. Horntvedt kunne sende ut en SMSvarsling til medlemmene om Pinsetreffet.
Sølvi Frydenlund fortalte at hun hadde fått flere henvendelser om vi ikke kunne ha
med GPS-koordinatene når vi inviterte til treff og tilstelninger slik at dette blir en del
av invitasjonen i Rulle.
Hun fortalte videre at det var kommet forespørsel om vi ikke kunne alternere mellom
nord- og sydfylket når det gjaldt sted for julebordet/årsfesten. Stryret går for at vi lar
Fest- og Arrangementskomiteen se på dette.
Sak 11. Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir mandag 25. august kl 1830 på kontoret.
Ola Akre
sekretær

