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 6 - 2016
05. desember kl. 1830
Til stede: Hele styret
Sak 1. Møtereferat:
Sølvi leste referatet. Til pkt. 3 orienterte Einar Aase om at det i følge NBCC v/Jørgen
Snoen ikke var noe i veien for å bruke ikke ”godkjent” personell til bl.a. å sjekke gass,
da dette bare er en indikasjon og at eventuell mistanke må rettes av fagpersoner. En
del diskusjon rundt dette med teknisk kontroll og det nye kontrollskjemaet, men Einar
og Øivind jobber videre med saken.
Sølvi orienterte om at det ligger an til at avdelingene i 2017 vil få refundert ca 20% av
medlemskontingenten, men at den endelige prosentsatsen blir vedtatt av Langsstyret.
Til pkt. 6 ble det en diskusjon om St.Hanstreffet heretter skal være et uformelt eller et
formelt treff. Dette da Rolf Bøe har bedt seg fritatt, og Fest-og Arrangementskomiteen
ikke vil påta seg mer. Etter en del meningsutveksling ble det vedtatt at treffet heretter
blir helt uformelt og bl.a. ikke skal bekjentgjøres i Rulle.
Sølvi orienterte om at det ligger an til at de berørte avdelinger får tilbake ca 15.000
kroner etter NCT 2016.
Region TE/VE/BU har vedtatt at de for 2017 vil gå for den nye organisasjonsmodellen
til NBCC, noe som bl.a. medfører at vi får en Landsstyrerepresentant og en vara.
Sak 2. Innkomne saker og brev:
Brev fra Fest-og Arrangementskomiteen ble behandlet i styret.
Sak 3. Holland tur:
Bjørn-Viggo Halvorsen orienterte om Hollandturen sammen med Per Enerhaugen. Det
ble bestemt at turen skal inneholde en busstur til Kaukenhof med omvisning der, samt
til ostebyen Gouda med omvisning på ostemuseet. Eller legges det opp til en felles
festaften på campingplassen. Turen har en ramme på ca kr. 3.500,- pr enhet, men alt
skal være klart til info i neste Rulle. Påmelding blir i tidsrommet 10.01.17 – 01.02.17
til Solfrid og Per Enerhaugen. Mye diskusjon rundt dette med Hollandturen.
Sak 4. Hjemmeside ansvarlig:
Arne Horntvedt ønsker å fratre sin rolle som ansvarlig for hjemmesiden, og det ble
diskutert hvem som kunne overta den jobben, da den anses som viktig for avdelingen.
Det ble også diskutert hva og hvor mye som skal være med på hjemmesiden.
Det ble bestemt at Kristin F. Stålerød får i oppgave å overta vervet, da hun har vært på
kurs i det å skrive i hjemmesiden. Det tas sikte på at overtagelsen av ansvaret kan skje
rund årsmøtet i 2017.
Sak 5. Gave ved jubileum:
Det har kommet litt kritikk over at avdelingen ikke har stilt med gave når det i
forbindelse med treff har vært annonsert runde år. Styret bestemte at vi ikke gir gaver

ved tilfeldige jubileer ved treff, men at vi gir gaver når vi er spesielt invitert til et
jubileum.
Sak 6. Styretur:
3.-5. mars kan være en aktuell dag for en tradisjonell tur for styret. Det var stemning
for en ny tur til Skagen i Danmark med egenandel for hver enkelt deltaker. Berit
Fredheim fikk i oppdrag å sjekke opp muligheter og priser rundt dette.
Sak 7. Budsjett:
Kasserer Anlaug Sandford redegjorde for budsjettet 2017. Litt diskusjon rundt noe av
postene, men stort sett et greit budsjett som vi kunne enes om.
Sak 8. Årsmøtet:
Bjørn-Viggo Halvorsen orienterte om at alt er ok for å avholde årsmøte den 8. februer
2017 på Furulund Kro i Stokke.
Sak 9. Fordeling av oppgaver i styret:
Sølvi ønsket at styremedlemmene skal få tildelt spesifikke oppgaver i styrearbeidet,
men at den endelige kabalen legges etter at nytt styre er valgt på årsmøtet. Hun ba
imidlertid om at vi tenker på hvilke oppgaver hver enkelt kan tenke seg.
Sak 10. Eventuelt:
Ingen spesielle saker.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 30.januar 2017 kl. 1830 på kontoret.

Ola Akre
sekretær

