NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre

Referat fra Styremøte 3 - 2013
22. april 2013 kl. 1830
Til stede: Einar Aase, Per Enerhaugen, Nils Green, Tove Therkelsen, Sølvi Frydenlund,
Harald Stene, Helge Thorstensen, Åshild Skjeggerød og Ola Akre.
Fravær: Petter Frugaard og Arne M. Horntvedt.
Invitert: Ivar Lyngseth fra Fest-og arrangementskomiteen.
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Ola leste referatet fra forrige møte. Sølvi rettet opp at det under eventuelt skal være
Tove Therkelsen og Åshild Skjeggerød som har ansvaret for kaffe m.m.
Opplæring i bruk av hjertestarteren er fortsatt et tema, og det ble vedtatt å ta den med
til Pinsetreffet for å få til en demonstrasjon der. Mye diskusjon rundt dette med
hjertestarteren, og Per Enerhaugen mente at det burde være noe utvalgte personer som
hadde ansvaret for hjertestarteren på treff.
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Sølvi orienterte om at vi nå er 654 medlemmer i avdelingen pr. april. Hun har nå
begynt å skrive ned medlemstallet for hver mnd. for å forsikre oss om at vi får riktig
refusjon av medlemskontingenten.
Det var til NCC sentralt kommet takkekort fra Astrid Kongelf, for bårebukett og
deltagelse ved æresmedlem Anton Kongelf sin begravelse.
Sak 3. Registrering av kasserer:
Det har vært problemer med å få godkjent kasserer Nils Green i banken, da vi ikke har
oppdatert opplysningene fra Årsmøtet 2013 i Brønnøysundregisteret. Ola hadde printet
ut det nødvendige skjemaet, og styret underskrev etter tur. Kassereren sender skjemaet
til Brønnøysund.
Sak 4. Nøkler:
Sølvi delte ut nøkler til kontoret i Haraldsagte 2B til de som ikke hadde fra før. Nå
skal alle i styret ha en nøkkel hver.
Sak 5. Rulle:
Det har blitt oppdaget en feil på to sider i mars-utgaven av Rulle. Ola Akre påtok seg
ansvaret for dette og trykkeriet kan ikke klandres.
Sak 6. Vervekampanje:
Sølvi orienterte om hun og Else Aase har avstått fra vervepremien som de fikk, og lagt
den ut til salg på nettet for kr. 5.000,-. Dette etter at det ble kjent at heftet uaktuelle
betingelser på premien, bl.a. at oppholdet var i ett dobbeltrom. Videre har hun fått
beskjed om at vervepoengene vi fikk i 2012 ikke kan benyttes som vi trodde. Hun var
strekt frustrert over måten vi ble behandlet på i NCC, og mente at dette ikke var i
samsvar med de retningslinjene som ble sendt ang. verving. Hun står på videre for
dette ovenfor NCC. Mye diskusjon rundt dette.

Det ble videre bestemt at vi utsetter videre vervekampanjer hos Askjems til høsten, da
bl.a. Askjems ikke lenger ser seg i stand til å oppbevare våre plastkasser med
vervemateriell. Disse kassene står nå på kontoret.
Sak 7. Teknisk kontroll:
Teknisk kontroll går av stabelen 29. og 30. april på Ås Trafikkstasjon, og styret er
sikre på at Trafikksikkerhetskomiteen har alt under kontroll.
Sak 8. Øvelse- og Merkekjøring:
Det samme gjelder øvelse- og merkekjøringen, som vil foregå samme sted den 6. og 7.
mai.
Sak 9. Skjærgårdstreff:
Sølvi orienterte om at det den 14. – 16. juni vi bli avholdt et Skjærgårdstreff i
Borreparken i regi av region Te/Ve/Bu. Det er bestemt at to enheter fra hver avdeling
må delta på treffet. Prisen, kr. 500,-, inkluderer rekelangbord med tilbehør, pølser til
barna og musikk. Røde Kors kommer for å demonstrere redningsustyr m.m.
Fra styret deltar bl.a. Sølvi, Tove og Åshild, og det håpes på stor deltakelse fra resten
av avdelingen.
Sak 10. Pinsetreffet:
Ivar Lyngseth fra Fest- og Arrangementskomiteen var invitert, og redegjorde for hva
som så langt var ordnet. Noe usikkert om hva som var innkjøpt av premier, men trolig
har Finanskomiteen orden på dette. Ivar sjekker opp. Til auksjonen ser det ut til at Rolf
Bø har kontroll over auksjonstingene, og auksjonarius blir som tidligere Per
Enerhaugen.
Det vil bli merket opp plasser på forhånd, men Ivar Lyngseth var avhengig av litt hjelp
for å få vogner/biler på plass. Einar Aase og Nils Green sa seg villig til å hjelpe til.
Sølvi ba om at de som hadde med seg små barn ble plassert så nære festplassen som
mulig, slik at de hadde anledning til å delta på rekelangbordet. Videre ble det spurt om
ikke partyteltet kan plasseres litt annerledes enn tidligere år.
”Hvarnes-gjengen” tar seg av all aktivitet, og Ivar Lyngseth tar kontakt med de for å
sjekke at alt er i orden. Han sjekker også opp at alt som skal med fra kontoret blir med
til treffet. Videre sørger han for at Hjertestarteren blir med, og at det blir ordnet et
armbind som brukes av ansvarlig person. Einar Aase tar med treningsdukke og
opplæringsprogram.
Sak 11. Virusprogram:
Sølvi informerte om at virusprogrammet på hennes bærbare PC har sluttet å virke.
Helge Thorstensen fortalte at bankene har et virusprogram som kan lastes ned gratis.
Einar Aase fortalte at firmaet AVG har gratisversjoner som kan lasts ned (avg.com).
Sølvi forsøker noe av dette.
Sak 12. Eventuelt:
Sølvi orienterte om at medlemsmøtet/treffet på E-18 Caravan er avlyst, da det bare har
meldt seg 13 enheter. Vi må betale tilbake treffavgiften og gi beskjed til alle påmeldte
at treffet er avlyst.
Ola Akre spurte om prisen for høsttreffet blir som i fjor. Dette ble bekreftet.

Sak 13. Tid og sted for neste møte:
Neste møte blir på kontoret den 26. august kl. 1830
Ola Akre
sekretær

