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 5 - 2018
20. august 2018 kl. 1830

Fravær: Ingen
Invitert: Fest- og arrangementskomiteen. (7 medlemmer møtte)

På grunn av enorme køer på E-18, startet møtet først kl. 1930.
Sølvi ønsket alle velkommen, og beklaget at vi kom så sent i gang.
Sak 1. Møtereferat:
Sølvi leste referatet. Som kommentar fortalte Per Enerhaugen at han ikke har fått svar
på brevet om medlemsverving han sendte til NBCC.
Bjørn-Viggo orienterte om at Våle Samfunnshus er booket for julebord/årsfest i 2019.
Sak 2. Høsttreffet:
Sølvi orienterte om at Ivar Lyngseth har trukket seg fra Fest- og arrangementskomiteen, og at hun har forespurt Nils Green om han kan tenke seg å ta over
lederrollen. Det ville Nils Green, men han var forhindret fra å møte denne kvelden.
Styret og komiteen bifalt dette enstemmig.
Sølvi og Arvid blir treffverter på Høsttreffet, og Else Aase lager rebuser og natursti.
Det har vært foreslått å lage barkebåtrace på treffet, men Per Enerhaugen hadde med
seg en badeand som han mente ville passe like bra. Endene nummereres med tusj, og
det kan organiseres lag som kjøper hver sin and. Dette, og mange andre gode forslag
til aktiviteter ble lansert.
Det ble diskutert hvordan selve fårikålkokingen skulle foregå, og hva som må kjøpes
inn av kjøtt, kål og poteter. Komiteen ordner med å få teltet på plass.
Mye diskusjon og meningsutvekslinger om treffet. Før komiteen gikk i møte på det
andre kontoret, ble den en gjennomgang av hvem som tar med seg hva til treffet.
Sak 3. Julebord:
Under dette punktet forklarte Bjørn-Viggo at han har laget et forslag til et ark hvor
komiteen kan sette opp forventede utgifter og inntekter, som de sender styret før et
arrangement.
Ivar Heum tok opp at han synes det er uheldig at Nils Green sitter både som medlem i
Finanskomiteen og som revisor i avdelingen. Saken tas opp i forbindelse med
årsmøtet.
Nils Green, som er ny leder av Fest- og arrangementskomiteen, har overfor Sølvi lovet
at julebordet i år går i orden som tidligere. Saken kommer opp igjen på et senere møte.
Per Enerhaugen hadde med seg kontrakten med Våle Samfunnshus om julebordet den
30. november 2019. Vi kan velge flere varianter av hvordan vi ønsker bl.a. maten
servert. Etter litt diskusjon ble det bestemt at kassereren tar vare på kontrakten.

Sak 4. Påsketur 2019:
Bjørn-Viggo delte ut en kjempeflott info om en plass 3,5 mil sør for Stockholm.
Plassen heter Gålø Havsbad, og har alle de fasiliteter vi trenger. Plassen ligger i et
Naturreservat med flotte omgivelser. Bjørn-Viggo hadde laget et flott oppsett for
turen, som Sølvi leste opp for oss.
Bjørn-Viggo har vært på plassen og snakket med en av de ansvarlige, og hadde satt
opp et omfattende program som går fra lørdag til lørdag. Det innebærer bl.a. buss- og
båttur, bespisning m.m.
Styret går for denne turen, men vi vil komme tilbake til dette på et senere styremøte.
Turen må markedsføres godt, så vi får med så mange som mulig. Endelige priser er
ikke satt, men vi er lovet dette før den 10. september.
Sak 5. Eventuelt:
Sølvi orienterte om at vi for neste årsmøte bør forandre måten vi gjør valget på. Her
bør vi gjøre som i NBCC sentralt, at medlemmene må sende inn forslag til
valgkomiteen på medlemmer de ønsker valgt og som har sagt ja. Hvis det da kommer
benkeforslag på medlemmer som ikke er foreslått av valgkomiteen, må komiteen
bekrefte om den foreslåtte er valgbar, dvs. at det er sendt inn forslag på vedkommende.
Dette ble enstemmig vedtatt, og det må bekjentgjøres godt i Rulle.
Per Enerhaugen tok opp at han trenger frivillige til vervekampanjen hos Askjems i
september. Han regner med at det blir den 20. – 23. september. Han lurte også på
hvilken vervekampanje vi skal gå for, om vi skal velge NBCC sin modell fra Messa på
Lillestrøm, eller om vi skal lage vår egen.
Mye diskusjon rundt dette, men vi endte opp med at vi tar en avgjørelse når vi ser hva
NBCC kommer opp med.
Han fikk flere navn på blokka over personer som ønsker å stå på stand.
Per Enerhaugen tok også opp hvor mye tid vi skal avsette til foredragsholder Geir
Svartdal, som kommer på vårt medlemsmøte hos Askjems i november. De som hadde
hørt han tidligere, sa at høyst 10 minutter var nok, da han egentlig bare er ute etter å
selge boka si «camping fra 1930 – 2018».
Fest- og Arrangementskomiteen kom inn igjen i styrerommet, og hadde laget en
detaljert plan over høsttreffet med eksakte tidspunkt. En del diskusjon, men planen så
grei ut og komiteen hadde gjort en god jobb.

Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 17. september kl. 1830|

Ola Akre
sekretær

