NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre

Referat fra Styremøte 1 - 2013
14. januar 2013 kl. 1830
Til stede: Hele styret
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Ola leste referatet fra forrige møte. Anlaug Sandford fortalte at avtalen med
frankeringsmaskinen nå er sagt opp. Sølvi kjøper inn noen frimerker som vi kan ha i
påkommende tilfeller.
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
Innkommet julekort fra NCC, samt div. invitasjoner til treff i 2013.
Sak 3. Oppsummering fra Julebordet:
78 medlemmer deltok på julebordet/årsfesten, og det er vi godt fornøyd med. Vi
avventer bestilling av lokalet for 2013 i påvente av komitemøtet i februar. Musikken er
heller ikke bestilt, da prisen de tar er blitt for høy (kr.8.000,-). Det ble enighet om at vi
heller bestiller han som spilte på høsttreffet, og Petter Frugaard ordner med dette. Vi
har også fått en regning på noe knust glass etter julebordet. Dette ordner kassereren
opp i.
Sak 4. Oppsummering Juletrefesten:
Else Aase var godt fornøyd med gjennomføringen og oppmøtet til juletrefesten, som
denne gangen var i samarbeid med Norsk Automobilforbund (NAF). Sølvi reiste
forslag om at neste juletrefest utsettes til etter nyttår 2013, og datoen ble satt til første
søndag i 2014 kl. 1600. Petter Frugaard snakker med Per Ove Wiik ang. reservering av
lokale og musikk.
Sak 5. Medlemsmøte:
For medlemsmøte den 23. januar er det ordnet både med lokale på Holms og med
firmaet Tracking v/Sigvald Sondresen som vil holde en orientering om hva de kan
tilby.
Sak 6. Årsmøtet:
Sølvi foreslo at vi serverer wienerbrød på Årsmøtet, og dette ble vedtatt. Ola orienterte
om at han i helga har hatt totalt datakrasj på sin PC, og derfor ikke kan skrive
saksdokumentene for årsmøtet. Arne M. Horntvedt påtok seg da ansvaret for å gjøre
ferdig sakspapirene da han har malen liggende fra i fjor.
I forbindelse med dette foreslo Petter Frugaard at det kjøpes inn to rimelige bærbare
PC’er til avdelingen, en til leder og en til sekretær. En del diskusjon rundt dette, men
forslaget ble vedtatt og Arne M. Horntvedt foretar innkjøp.
Sak 7. Hedersmerker:
Sølvi orienterte om at like før julebordet ble oppdaget at navnene på de som skulle ha
hedersmerker, var de samme som hadde stått i Rulle i fjor. Noe usikkert hva som er
riktig, men det ble delt ut noen 10-års merker til de som mente de hadde vært medlem
så lenge. Ola beklaget fadesen, og lovet å rette det opp til neste år. Mye diskusjon

rundt problemet med å finne ut av NCC register om hvem som er berettiget til
Hedersmerker. Da Ola er uten data fikk Arne Horntvedt i oppdrag å prøve finne ut av
Hedersmerkene til Årsmøtet, hvor vi deler det ut til de som er til stede.
Sak 8. Rulle:
Sølvi orienterte om at det i desemberutgaven av Rulle hadde oppstått en feil i
trykkingen av årskalenderen. Viktige detaljer hadde blitt borte, bl.a. reklamen. Dette
medførte at vi mister inntekter. Dette ble forelagt trykkeriet, og de innrømmet feilen
og tilbød en kompensasjon på kr. 3.000,- ved neste fakturering. Dette godtok styret.
Sak 9. T-skjorter:
Arne M. Horntvedt hadde med seg 10 stk pique-skjorter, som han hadde fått laget hos
tidligere leverandør. Sølvi sørger for å sende pique-skjorter til de som har bestilt.
Sak 10. Styretur, bli kjent gamle og nye:
Sølvi orienterte om at turen til Laholmen i Strømstad kom på kr. 370.- pr person. Mat
kommer i tillegg. Hun kom med to aktuelle datoer, og etter litt diskusjon endte vi på 2.
mars med avreise fra Sandefjord kl. 1000. Det var ønskelig med noe samkjøring, og
dette ble avtalt. Sølvi sjekker opp med de nye medlemmene som er foreslått på valg på
årsmøtet.
Sak 11. Regionmøte:
Sølvi orienterte om at det er regionstyremøte den 10. mars kl. 1030 på Hokksund
hotell. Hun nevnte vider at vi bør begynne å tenke på ny kandidat etter Per Englund,
som er på valg til høsten.
Fra NCC er det kommet anmodning fra den sentrale valgkomiteen om å foreslå
representanter som varamedlem og styremedlem til Sentralstyret. Ingen forslag fra oss.
Sak 12. Hjemmeside:
Arne M Horntvedt har gjort en stor jobb med å finne ut av den nye hjemmesiden. Mye
er lagt inn allerede, men det har vært en stor jobb. Den nye hjemmesiden finner en ved
å logge seg på nocc.no/vestfoldsondre. Arne vil ha et møte med Else Aase og Dag R.
Aasgård om hjemmesiden, bla.a. for å bli enig om en layout av forsiden (sammen med
styret).
Sak 13. Eventuelt:
Programmet for medlemsmøtet/treffet hos E-18 Caravan den 3. – 4. mai, må være klart
i god tid før Rulle skal i trykken i mars. Einar sjekker opp dette.
Sak 14. Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte ble satt til onsdag 27. februar kl. 1800 (før komitemøtet).
Ola Akre
sekretær

