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 3 - 2017
22. mai kl. 1830

Hele styret til stede
Sak 1. Møtereferat:
Sølvi leste møtereferatet, og det kom noen små kommentarer.
Sak 2. Innkomne saker og brev:
Det er ikke innkommet saker eller brev siden forrige styremøte.
Sak 3. Holland tur:
Alt i alt var turen meget vellykket, men det kan se ut som om vi går et lite minus
økonomisk. Stor diskusjon rundt gjennomføringen av arrangementet.
Sak 4. Teknisk kontroll:
Teknisk kontroll hadde noe mindre deltagelse enn i fjor, men dette kan by på
endringer år for år. Det ble i år sjekket gass, 12 V og 230 V anlegget og
tilførselskabler til 230 V, samt at det var kontroll i hallen og på vekta med veien og
sjekk av lys.
Det som står klart etter årets kontroll er at det må velges en ansvarlig leder i Teknisk
Komité. Det kan ikke fortsette som nå, hvor ingen ven hvem som skal gjøre hva.
Styret drøftet saken, og det ble enighet om å innkalle Teknisk komite til et møte på
høsten.
Sak 5. Vervekomite:
Forslag fra Sølvi om at vi nå må velge en Vervekomite. Siden Per, Tine, Viggo og
Einar på forrige styremøte ble valgt til å drive medlemsvervekampanje, ble disse valgt
inn i Vervekomiteen med unntak av Einar. I stedet for han ble Åshild valgt inn i
komiteen.
Per foreslo at de må komme sammen til et møte for å legge en plan fol framdriften. Vi
kan ikke delta på alle aksjonsdagene Askjems og Autosentrum gjennomfører i løpet av
året, men noen bør vi klare.
Sak 6. Pinsetreffet:
Einar og Else Aase vil være treffverter under treffet, og alt ser ut til å være på plass.
Det er foreløpig påmeldt 75 enheter. Vi satser på fint vær. Ingen info så lang fra Festog Arrangementskomiteen.
Sak 7. Besteforeldretreff / høsttreff:
Styret har ikke mottatt noe informasjon fra Fest- og arrangementskomiteen på vårt
tillyste treff i september, men vi regner med at noe snart kommer. <vi kommer tilbake
til dette.
Styret setter en grense på kr. 8.000,- for leie av musikk til Julebordet/Årsfesten,

Sak 8. Eventuelt:
Vi har fått regning på innboforsikringen på kontoret fr If. Denne synes høy (4.008,kr), og Bjørn-Viggo sjekker andre selskaper bl.a. Codan.
Øivind Olsen har på vegne av avdelingen framforhandlet er rabattavtale med
butikkjeden Flügger. Vi får 25 % avslag mot framvising av medlemskort.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 21. august 2017 kl. 1830 på kontoret.

Ola Akre
sekretær

