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 3 - 2016
04. april kl. 1830
Til stede: Hele styret
Sak 1. Møtereferat:
Ola Akre leste referatet. Sølvi hadde ikke fått svar fra Codan forsikring ang. forsikring
for tilstelninger/treff i avdelingen. Kommer tilbake til dette senere.
Sak 2. Innkomne saker og brev:
Ingen spesielle saker.
Sak 3. Teknisk kontroll og Merkekjøring:
Skjemaer og merker er bestilt hos NBCC, og vi får de til uka. Det kommer nye regler
for EU-kontroll av bobiler over 3,5 tonn den 1. juli, men vi går ut fra at Biltilsynet vil
sjekke bobiler som tidligere på årets kontroll.
Einar Aase opplyste at Jan Erik Røed vil bli ansvarlig for Merkekjøringen, som kun
blir på mandag den 2. mai. Einar har også kontroll på hvem som skal delta på Teknisk
kontroll fra oss. Per Enerhaugen sjekker 12 Volts anlegget og
brannslukkingsapparater.
Sak 4. Status etter Landsstyremøtet:
Sølvi delte ut protokollen fra det siste Landsstyremøtet, og gikk gjennom de mest
aktuelle sakene som hadde vært oppe, og vedtakene som ble gjort.
Mye diskusjon rundt vedtakene, som vil få konsekvenser for oss som avdeling bl.a.
økonomisk.
Sak 5. Verving:
Det er avtalt at vi skal stå og verve på Autosentrum den 7. – 10. april. Sølvi orienterte
om at alle dager er besatt med tillitsvalgte som vil gjøre en innsats for avdelingen, og
Helge Thorstensen fikk alle navnene på lista. Litt diskusjon rundt dette med verving
og muligheten til å verve for kr. 250,- for et år ble godkjent.
Sak 6. Pinsetreff:
Bjørn-Viggo Halvorsen orienterte om at de som kommer på torsdag eller tidligere til
treffet, må påregne å flytte til anvist plass på fredag. Han lager også program for
treffet. Litt diskusjon rundt dette med Pinsetreffet.
Sak 7. Avd. 200:
Sølvi orienterte om at Sentralstyret har opprettet en ny avdeling 200 i NBCC. Dette for
å kunne tilby medlemskap til de som ikke finner seg til rette i en ordinær avdeling,
men likevel vil være medlemmer i NBCC. Sentralstyret vil fungere som styre i den
nye avdelingen.
Sak 8. Trafikksikkerhetskomiteen:

På Intranett ligger det nå ute et opplegg for teknisk kontroll av fastliggere på
campingplasser. Magne Storlien, avd. Askim og omegn, har utformet opplegget, som
har vært benyttet med stort hell i flere avdelinger, og som kan gjøres sammen med
verving av nye medlemmer. Diskusjon rundt dette, men ingen avklaring for vår
avdeling.
Sak 9. Rulle:
Det har kommet noen klager på feil eller mangler med bl.a. tidspunkter i Rulle. Det ble
vedtatt at Sølvi heretter leser korrektur på Rulle før det går i trykken, for å sikre oss
bedre mot feil eller mangler.
Sak 10. Orientering om NCT 2016:
Sølvi og Bjørn-Viggo Halvorsen orienterte om framdriften i vår deltakelse i NCT
2016. Det har nylig vært avholdt et møte på kontoret i Larvik om dette. Det er blitt
klart at vi må stille med fire personer ekstra til gjennomføringen, og disse personene er
klare og har sagt ja. En del diskusjon rundt dette med NCT.
Sak 11. Handlingsplan 2016:
Aktivitetskalenderen er i hovedsak vår handlingsplanen for 2016, men Arne M.
Horntvedt fyller ut med noe generell info.
Sak 12. Eventuelt:
Anlaug Sandford orienterte om den nye mobiltelefonen med kontantkort. Det er
forskjellig pris pr. min. alt avhengig av hvor mye vi lader telefonen med. Vi ble enige
om å lade den med kr. 200,-, og Anlaug ordner dette.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 22. august kl. 1830 på kontoret. (Kan komme innkalling før det
hvis det dukker opp noe spesielt).

Ola Akre
sekretær

