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 6 - 2018
17. september 2018 kl. 1830

Fravær: Anne Marie Lilleås og Einar Aase

Sak 1. Møtereferat:
Sølvi leste referatet. Ingen kommentarer og referatet godkjent
Sak 2. Innkomne skriv og saker:
Det var kommet varsel om Regionårsmøte på Kongsberg den 4. november kl. 1100.
Det ble diskutert om vi skulle gjøre noe i forbindelse med valget, og det ble enighet
om at vi tar det opp under valg på møtet. Regionens framtid ble også drøftet.
Ola Akre reiser på møtet fra vår avdeling.
Sak 3. Høsttreff:
Høsttreffet ble meget vellykket med 52 enheter til stede. Det ble nok fårikål til alle (40
kg kjøtt, 40 kg kål og 40 kg poteter). Mange kom allerede torsdag, og det ble diskutert
om vi burde ha hatt noen flere aktiviteter på fredag. Campingplassen har plass til ca.
75 enheter. Selv om kassereren ikke var det til stede og kunne redegjøre, ble det trolig
pluss i regnskapet.
Under dette punktet ble det også diskutert Pinsetreffet 2019. Sølvi hadde vært på
befaring på Sanda, men slik det ser ut nå er dette ikke en plass for vårt treff. Dette
p.g.a. at Hundeklubben hadde booket nesten hele «vårt» tidligere område i Pinsen
2019. Per Enerhaugen kom med alternativt forslag på Hokksund Camping. Fin plass,
men synes noe dyr. Det kom også forslag på flere andre campingplasser som har stor
nok plass til oss, men ingenting ble bestemt. Vi kommer tilbake til dette senere.
Sak 4. Verving:
Per Enerhaugen viste div. vervemateriell som hann hadde fått med seg fra standen til
NBCC på Lillestrømmessa. Vervingen blir på Askjems i tiden 20. – 23. september.
Han etterlyste flere personer til å hjelpe til med vervingen, og han fikk noen navn på
blokka. En del vervemateriell står lagret på kontoret, og må tas med etter møtet. En del
diskusjon rundt dette med vervekampanjen. Vi ble enige om å verve for kr. 300,- det
første året.
Sak 5. Medlemsmøte:
Sølvi åpner medlemsmøte hos Askjems og ønsker velkommen. Deretter informerer
hun om ny valgordning i avdelingen (alle som foreslås til verv må være innmeldt til
valgkomiteen på forhånd før årsmøtet). Bjørn-Viggo skal prate litt om nettsiden, Rulle
og Påsketur.
Per Enerhaugen gir ordet til foredragsholder Geir Svartdal. Etter dette er der Askjems
tur til å orientere om bedriften.

Sak 6. Rulle:
Bjørn-Viggo orienterte om at innhenting av annonser er et stort problem for han, og
ber innstendig om hjelp til dette. Sånn det er nå, går Rulle med et stort minus, og vi må
opp med annonseantallet. Han spurte Per Enerhaugen om dette kunne være en jobb for
Finanskomiteen, og Per lovet å ta det med til komiteen.
Stor diskusjon rundt dette med annonser, og flere forslag ble diskutert, men ingenting
konkret.
Sak 7. Julebord:
Sølvi orienterte om at Julebordet/Årsfesten ser ut til å være i rute. Musikk er bestilt, og
maten blir i år levert fra et annet cateringselskap enn tidligere. Lederen i Fest- og
Arrangementskomiteen var ikke helt happy med å bytte ut bløtkake og kaffe med
riskrem, men dette er noe styret ønsker. Komiteen må også beregne mat til musikken
og to personer til å rydde/vaske på kjøkkenet.
Sak 8. Lage kalender for neste år:
Bjørn-Viggo hadde printet ut kalenderen for 2019, og styret gikk gjennom kalenderen
og ble enige om aktivitetene måned for måned, noenlunde likt kalenderen for 2018.
Sak 9. Påsketur 2019:
Bjørn-Viggo gikk gjennom forslaget om Påsketur til Gålø Havsbad ved Stockholm.
Han hadde nå fått priser for hva dette ville koste, og det lå flere alternativer i tilbudet. .
Styret diskuterte påsketuren og det ble vedtatt at det blir Påsketur 2019 til Gålø
Havsbad. Prisen blir NOK 5.500,- pr. enhet for hele oppholdet, og dette innbefatter 3
bussturer, guidet omvisning i Stockholm, lunsj en dag, avslutningsmiddag m.m.
Sak 10. Eventuelt:
Sølvi orienterte om at det var kommet forslag om det ikke var mulig å ha en eller
annen blinkende duppeditt der hjertestarteren er oppbevart under treff?
Diskusjon rundt dette, men ingen reelle forslag kom fram.
Sølvi spurte også om hva som er oppgaven og ansvarsområdet til en treffvert? Hun
følte dette på kroppen etter å ha vært treffvert på Høsttreffet. Mye diskusjon rundt
dette, men det bør diskuteres videre for å sette opp noen punkter.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 14. januar 2019 kl. 1830

Ola Akre
sekretær

