NORSK CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre

Referat fra styremøte 1-2011
Tid: mandag 24. Januar 2011
Tilstede:

Ola Akre, Sølvi Frydenlund, Roy Therkelsen, Bernt J. Solum, Helge Thorstensen, Anlaug
Sandford og Arne M Horntvedt.

Forfall:

Einar Aase og Åsmund Stokland.

Sak 1:

Arne leste referatet fra siste styremøte

Sak 2:

Innkomne skriv og brev
Varsel om regionstyremøte på Sanden Hotell Hokksund, søndag 13.mars kl. 1030 hvor
Sølvi og Arne møter.
Ola har bestilt lokale til høstfesten i Tjølling, pris kr. 2.500,-, samt musikk.

Sak 3:

Medlemsmøte onsdag 26.januar hos Bilservice i Larvik, de er klare til å ta imot oss, og vi
håper flest mulig møter, da det vil bli gitt informasjon om hva Bilservice kan bidra med og
hvilke tilbud som er aktuelle til bobilservice bl.a.

Sak 4:

Årsmøtepapirene ble gjennomgått. Det ble registrert en trykkfeil som ble rettet opp.
Videre ble det registrert at forslag til nye medlemmer til styre og komiteer var noe
mangelfull, hvilket vil resultere i at vi må benytte muligheten til benkeforslag på
medlemmer som vi pr. i dag mangler, bl.a. er et medlem til styret satt opp med to
styreverv, og det er helt uakseptabelt, spesielt sett i lys av at vi i praksis har nærmere 1400
medlemmer. (Nær 700 familier)

Sak 5:

Eventuelt: Vi gikk gjennom litt av opplegget for styretreffet på Laholm den 4. – 5.mars
hvor de fleste ordner transport med fergen selv, fredag kl. 1300.
Komitemøte ble satt til 2.mars kl. 1900, Arne tar med sin laptop og Ola sender over
nødvendig programvare, samt skaffer lerret og Videokanon.

Sak 6:

Arne fikk i oppdrag om å lage ny kontorliste og ha den klar til neste styremøte som ble satt
til 21.februar kl. 1830.
Helge kan ikke i mars, samt hver 2. og 4. onsdag i hver måned.

Sak 7:

Innkalling og årskalender ble pakket og sendt ut til alle medlemmer
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Bankgiro: 2480.03.20395
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