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 1 - 2018
15.1.18 kl. 1830

Til stede: Hele styret
Sak 1. Møtereferat:
Ola leste referatet. Grasrotandelen gir for liten inntekter og må markedsføres bedre. Vi
må i tillegg finne andre finansieringsmodeller til jubileet i 2020.
Sak 2. Innkomne saker og brev:
Sølvi orienterte om at hun ikke har andre saker enn de som er sendt styret på mail etter
forrige møte. Hun ber om at vi i den forbindelse er flinke til å komme med
kommentarer og innspill på disse sakene.
Sak 3. Ullgenseren:
Bjørn-Viggo orienterte om at det er påmeldt 15 enheter til vintertreffet Ullgenseren.
Han og Tine vil være treffverter, og han sørger for å ta med høyttaler, miniski, div.
premier og annet utstyr til aktiviteter på treffet. Åshild har sagt seg villig til å lage
suppe til hele gjengen, og Per og Solfrid steker vafler og sveler.
Sak 4. Årsmøte og innkomne saker:
Årsmøtet på Furulund Kro den 7. februar er bestilt og alt ser greit ut. Sakspapirene er
nesten ferdig, og Ola kopierer opp ca 50 stk til møtet. Årsberetningen ble sendt rundt
til styremedlemmene for underskrift.
Forslag fra Finanskomiteen v/Per om at den til enhver tid sittende kasserer skal være
medlem av komiteen.
Sak 5. Budsjett:
Kasserer Anne Marie hadde gjort en stor jobb med å beskrive hver enkelt konto i
kontoplanen for derved å lage et godt budsjett. Dette var utsendt til styret i god tid før
møtet.
Budsjettet gjennomgått og diskutert. Det ble enighet om at vi lager et budsjett som går
i tilnærmet balanse, og Anne Marie forandrer litt på budsjettet for å få til dette.
Likeledes ble det enighet om at medlemsbladet Rulle heretter bare skal komme ut med
3 nummer i året. Dette har lenge vært et ønske fra redaktøren. Det vil stille krav til
komiteene og styret om å ha alle aktiviteter helt klare i god tid før utgivelse, som vil
bli i februar, juni og desember. Kasserer justerer budsjettet etter dette.
Sak 6. Komitemøte(r):
Det ble diskutert om det skal være ett komitémøte eller ett med hver enkelt komité.
Det ble enighet om at det holder med ett fellesmøte den 28. februar, men at dette møtet
må være konstruktivt og at styremedlemmene tiltrer komiteene og bidrar med at det
blir gjort gode beslutninger. Likeledes kjører vi en Power-Point framvisning som tar
for seg gjøremålene til hver enkelt komité.

Sølvi refererte et skriv hun har laget i denne anledning, som går på å stille krev til hver
enkelt komitémedlem om å delta aktivt i komiteene. Brevet diskutert, men det ble
enighet om å dele det ut på møtet.
Årets Høsttreff blir på Max Kro i Jondalen den 7.- 9. september. Sølvi bestiller
Pinsetreff på Sanda Camping, og prøver å få med treffområdet opp mot kiosken på
bestillingen.
Vi må markedsføre treffene våre godt, bl.a. i Bobil og Caravan magasinet og på
hjemmesiden til NBCC, og andre steder hvor medlemmene i NBCC kan få tilgang til
aktivitetene våre.
Sak 7. Styretur:
Styreturen i år er satt til helgen den 2. – 4. mars. Bjørn-Viggo orienterte om at det nå
var meget rimelig å booke tur med Color Line til Skagen i Danmark. Pris for en person
med fergebillet, bil og overnatting på Skagen Hotell i Skagen er priset til kr. 399,-.
Ekstra overnatting kommer på kr. 390,-.
Etter diskusjon ble det enighet om å bestille 16 billetter til denne turen, og at det i
tillegg bestilles omvisning på Skagen bryggeri med lunsj.
Sølvi tar seg av bestillingen, og egenandelen blir fastsatt når vi får endelig pris.
Sak 8. Planer framover:
Vi bør tenke gjennom og komme med forslag til hva vi skal ha som temaer på
medlemsmøtene i mars og november. Kommer tilbake tildette på et senere styremøte.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 28. februar 2018 kl. 1800 på kontoret i forkant av komitémøte.

Ola Akre
sekretær

