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 - 2017
23.10.17 kl. 1830

Fravær: Berit Fredheim
Sak 1. Møtereferat:
Ola leste referatet. Kristin mangler referat fra styremøte nr. 2 for å sette dette på
hjemmesiden. Referatet fra dette møtet var det Åshild Skjeggerød som skrev, og hun
skulle se om hun fortsatt hedde referatet.
Anne-Marie Lilleås fortalte at vi manglet prokura for å få avtalen i land med Flügger.
Sølvi og Anne-Marie ordner dette.
Sak 2. Innkomne saker og brev:
Innkomne saker for dette møtet er lagt inn i sakslista.
Sak 3. Høst treff:
Sølvi refererte mail fra Ivar Lyngseth ang.treffet og en del andre saker. Høsttreffet var
vellykket, og gikk bra økonomisk i følge oppsett fra kassereren.
Sak 4. Medlemsmøte hos Askjems:
Medlemsmøte hos Asskjems er den 8 november, og i den anledning har vi fått en lege,
Halstein Sørebø, til å foredra om 113-appen. Han er anestesilege i Luftambulansen, og
vil også orientere noe om AMK-sentralene og Luftambulansetjenesten. Når det gjelder
info om bruk av 2,5 kvatratmilimeters tilførselskabler for 230 V, overlater vi dette til
Askjems. Vi sender ut SMS-varsling om møtet med påmelding.
Per Enerhaugen fortalte at det under aksjonsdager i september hadde de fått 32 nye
medlemmer til avdelingen, og 2 overføringer, noe som var meget bra! Askjems er
fornøyd med at vi står på stand der, og ønsket oss velkommen tilbake.
Sak 5. Julebord:
Julebordet den 18. november ser ut til å være i boks. Kjell Arilds spiller til dans, og
maten blir levert fra Fredtun Folkehøyskole i Stavern.
Fest- og Arrangements-komiteen står for arrangementet.
Sak 6. Rulle:
En gjennomført undersøkelse viser at medlemmene vil ha Rulle på papir. Bjørn-Viggo
Halvorsen ønsker seg en redaksjonskomite som kan bistå med bl.a. annonser og annet
relevant stoff. Det ble foreslått at Stig Svendsen kan være en resursperson. BjørnViggo vil ta spørsmålet om redaksjonskomite opp med valgkomiteen for å få en
komite valgt på årsmøtet.
Sak 7. Forsikring:
Einar Aase fortalte at det nå er tegnet ny forsikring hos If på innbo og ansvarsforsikring for kontoret i Larvik. Prisen er 1.580,- i året, og er langt under det vi betalte
tidligere.

Sak 8. Nye T-skjorter:
Det har vært forespørsler til avdelingen om vi ikke har T-skjorter for salg. BjørnViggo Halvorsen viste fram en T-skjorte som er NBCC sin offisielle skjorte, med logo
i rette farger både foran og på ryggen. Ankepunktet er at disse skjortene koster ca 300
kroner i salg, og den prisen er stiv. Bjørn-Viggo sjekker videre med andre leverandører
for å finne en billigere modell.
Det ble også vist bilde av et krus med logo og i fine farger, og dette kan være noe å ta
inn for salg.
Sak 9. Kjørekurs:
Det har lenge vært etterspurt et kurs for kjøreinstruktører og tekniske personer, og
Sølvi kunne orientere om at vi er invitert til å delta på avd. Romerikes kurs på
Sørumsand den 19.-22. april 2018. Kurset er gratis.
Kurset ser fint ut og passer for de i teknisk komite. Vi avventer til etter årsmøtet for å
se om noen er interessert.
Sak. 10. Regionårsmøtet:
Den 12. november er det regionårsmøte på Kongsberg, og Sølvi og Bjørn-Viggo deltar
for oss. Regionen i den form den har fått, fungerer dårlig og en får håpe at dette kan
endre seg. Diskusjon rundet dette med region.
Sak 11. Årskalenderen:
Aktiviteter i 2018 ble gjennomgått, og Bjørn-Viggo tar oppsettet med i årskalenderen
som blir en del av neste Rulle. Han trykker også opp noen ”stive” kalendere til
kontoret.
Sak 12. Eventuelt:
Fest-og Arrangementskomiteen spør om det ligger føringer fra styret om de skal
arrangere høsttreff eller oktoberfest annet hvert år. Styret foreslår at det blir arrangert
høsttreff.
Styret foreslår at sted for Julebordet/Årsfesten alternerer mellom sør- og nordfylke.
Komiteen innkalles til et møte med styret.
Sølvi spurte om noen hadde forslag på årets NBCC-medlem for 2017. Forslag leveres
henne.
Per Enerhaugen foreslo at vi velger en turkomite som kan legge opp framtidige turer
for avdelingen. Diskusjon rundet dette, men ingen vedtak.
Bjørn-Viggo Halvorsen mente vi allerede nå bør bestemme tur for styret etter årsmøte
i 2018. Dato for dette ble satt til 2.-4. mars.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 15. januar 2018 kl. 1830 på kontoret.

Ola Akre
sekretær

