NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre

Referat fra Styremøte 1 - 2014
6. januar kl. 1830
Til stede: Hele styret untatt Åshild Skjeggerød
Inviterte: Else Aase
Sak 1. Referat fra forrige møte:
Ola leste referat fra forrige møte. Kommentar om at det var en skrivefeil o pkt. 9. ang
påmelding til Påsketreffet. Nils Green orienterte om at det ble overført 12.000,- kroner
til Fest- og Arrangementskomiteen i forbindelse med Julebordet. Petter Frugaard
spurte om budsjettet til Finanskomiteen kan nedjusteres til 30- til 35.000,- for 2014.
Per Enerhaugen nevnte at han enda ikke hadde tatt kontakt med Reisekomiteen i
forbindelse med bl.a. GPS-bruk i Europa. Sølvi har vært og sjekket forholdene på
Vindfjelltunet med tanke på Pinsetreff, men stedet er ikke aktuelt for oss
Sak 2. Innkomne skriv og brev:
EDA-treffet fyller 20 år i 21014, og er utvidet med en dag.
Sølvi leste et referat fra Regionen, hvor det bl.a. er innkalt til regiostyremøte den 9.
mars. Hvem som blir med får vi ta etter årsmøtet.
NCC’s Landsmøte vil bli avholdt på Gardermoen 30. mai til 1. juni.
NCC har startet opp med å gi ut ”NCC-Nytt”. Sølvi refererte diverse aktuelle saker fra
den første utgaven, bl.a. at NCC ønsker sterkt å få på plass en campinglov.
NCC har fått til rabattavtale med Smyril-Line.
Ny vervekampanje starter i 2014. Verver får et Visa-kort pålydende kr. 250,- for hver
vervet medlem. For avdelingen vil det fortsatt bli slik at vi kan gi ut medlemskap til
halv pris ved vervekampanjer.
Sak 3. Julebord:
Julebordet ble meget vellykket med god stemning og økonomisk gikk det omtrent i
balanse. I følge eier mangler det en TV-kanne og denne vil bli erstattet. Gode
tilbakemeldinger på musikken.
Sak 4. Jeuletrefest:
Grunnet svært laber påmelding både fra NCC og NAF, ble den annonserte
juletrefesten avlyst. En eventuell juletrefest koster oss størrelsesorden ca 5.000,-, og
etter flere labre år legges fremtidige juletrefester på is. Innkjøpt godteri tas med til
Pinsetreffet for bruk der.
Sak 5 Pinsetreff:
Sølvi orienterte om at Sanda Camping også i 2014 kan ta i mot oss til Pinse. De har
lovet at prisen for oss skal være uendret fra 2013. Sølvi har på vegne av oss takket ja
til Pinsetreff på Sanda.

Sak 6. Påsketur:
Else Aase orienterte styret om Påsketuren til Trio Camp i Praha. Hun hadde laget et
ryddig oppsett på økonomien rundt treffet, og alt det praktiske var tatt hensyn til.
Påmeldingsfristen er satt til 13. januar, og Arne M. Horntvedt oppdaterer hjemmesiden
med aktuell informasjon.
Else Aase orienterte om at NCC avd. Askim og omegn også har planlagt Påsketur til
Trio Camp i Praha. Dette vil ikke berøre våre medlemmer, og hun fortalte at ”teltet” på
Trio Camp er reservert for oss, og at våre oppsatte arrangement går som planlagt for
oss.
Sølvi tar med seg en påmeldingsskjemaer til Medlemsmøte den 15. januar for å hjelpe
de som har lite datakunnskap.
Sak 7. Tur for styret:
Einar Aase har sjekket litt rundt, men det er få fly som går til Øst-Europa på fredag
ettermiddag. Det ble en del diskusjon rundt andre aktuelle reisemål, og en tur med
Danskeferga ble et godt mottatt. Nils Green sjekker ut priser både for selve turen og
mat om bord.
Sak 8. St. Hanstreff 2014:
Det i terminlista oppsatte St.Hanstreffet på Teksten Camping, er uten program fra
avdelingens side. Sølvi var bekymret for dette, men treffet er uten økonomi ta hver
enkelt betaler til campingverten. Harald Stene påtok seg å være kontaktperson.
Sak 9. Medlemsmøte 19. mars:
Dette møtet blir ikke på Furulund Kro som annonsert, men på Autosentrum i
Holmestrand. De har ordnet med foredragsholder om temaet GPS. Det vil bli satt opp
plakat på Furulund Kro om at Medlemsmøtet er flyttet. Sølvi ordner dette.
Sak 10. Årsmøtet:
Årsmøtet derimot blir slik som annonsert på Furulund Kro. Sølvi bestiller kaffe og
wienerbrød til 50 personer. Trond Nauf er forespurt og har sagt ja til å være møteleder.
Som møtesekretær håper vi på å få Dag R. Aasgård som vanlig.
Sak 11. SMS-tjenester med utvidet funksjonalitet:
Arne M. Horntvedt orienterte om bruk av SMS til å informere medlemmene om
aktuelle saker. Han har sjekket flere tilbydere av programvaren, og hadde kommet opp
med en. Det vil medføre noen kroner å benytte seg av denne tjenesten, men styret
vedtok å prøve dette i ett år. Arne M. Horntvedt står for det praktiske rundt dette.
Sak 12. Navne- logo bytte i NCC:
Vi er ikke ferdig med utredningen om navn- og logobytte i NCC. Fra den i saken
oppnevnte Kommunikasjonsgruppa, hadde hun fått brev med konkrete spørsmål. Sølvi
refererte spørsmålene, og styret ga seg dette i vold.
Konklusjonen sammenfattet er at styret er enige i et navnebytte, og at logoen dermed
må endres. Det ble også enighet om at Landsmøtet bør holdes hvert 2. år og ikke slik
det er nå med hvert 4. år. Sølvi sammenfatter svarene og sender de til Regionens
sekretær.
Sak 13. Eventuelt:

Pappstativet til infomateriell fra E-18 Caravan har blitt borte. Nytt er bestilt hos NCC
til bruk på nye Autoforum i Holmestrand.
Sak 14. Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir onsdag 3. februar kl. 1830 på kontoret.

Ola Akre
sekretær

