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 - 2017
20.11.17 kl. 1830

Fravær: Berit Fredheim, Anne Marie Lilleås
Invitert: Ivar Lyngseth
Sak 1. Møtereferat:
Sølvi leste referatet. Stig Svendsen har sagt seg villig til å sitte i den framtidige
redaksjonskomiteen.
Regionårsmøtet ble gjennomført på Kongsberg. Fra oss møtte Sølvi Frydenlund og
Bjørn-Viggo Halvorsen. Avd. Drammen og Telemark møtte ikke. Trond Nauf fra avd.
Vestfold ble valgt til regionleder, med Jon Anders Brunsvik fra avd. Kongsberg som
nestleder/vara. Møtet var rotete og manglet bl.a. budsjett for 2018. Regionleder skal ha
årsmøtereferat fra avdelingene.
Sak 2. Innkomne saker og brev:
Brev fra Larvik Boligbyggelag om at husleien på kontoret økes med 3,5% for 2018.
Brev fra NBCC med medlemsliste for november.
Brev fra Else Aase med oppsett over hva den enkelte komite i avdelingen jobber med
måned for måned. Et fint oppsett til bl.a. bruk ved søknader om kandidater til Det Edle
Drag.
Sak 3. Julebord:
Julebordet var meget vellykket med bra musikk og med 97, og enda måtte noen
avvises p.g.a. mangel på plass og dekketøy. Forslag om at Julebordet alternerer
mellom sør- og nordfylket, og at dette blir en av sakene på komitemøte i februar. Fint
om styret får en oversikt over hva som blir kjøpt inn av div varer til en slik fest. Ivar
Lyngseth ordner dette.
Sak 4. Pinsetreffet 2018:
Pinsetreffet blir som tidligere på Sanda Camping i Telemark. Vintertreffet blir på
Seljord Camping og prisen blir kr. 500,-. Forslag fra Bjørn-Viggo om å prøve å finne
en plass ved sjøen til et framtidig Pinsetreff. Det er ikke mange plasser som kan ta
imot ca 100 enheter, men dette må sjekkes opp. Ingen avgjørelse om dette.
Sak 5. Årsmøte:
Furulund Kro er bestilt til den 7. februar, og vi regner med at ca 70 medlemmer møter
opp.
Under dette punktet ble det også reist spørsmål om vi ikke bør avsette penger til 50-års
jubileet i 2020 hvis økonomien tillater dette. Vi avventer regnskapet. Forslag fra Arne
Horntvedt om at vi setter av de pengene som kommer inn som grasrotandel. Dette med
grasrotandelen bør det informeres mye mer om bl.a. i Rulle, slik at medlemmene vet
hva de skal be kommisjonæren om for å knytte seg opp mot vår avdeling.

Det ble også diskutert innkjøp av betalingsterminal, da dette synes å bli et større og
større behov. Diverse løsninger ble diskutert, men vi ente på et forslag fra BjørnViggo om innkjøp av systemet Izettle som vil ivareta behovet vårt til en rimelig penge.
Sak 6. Rulle:
Rulle må være medlemmene i hende innen 6. desember for å tilfredsstille kravene til
varsel og innkalling til Årsmøtet. Redaktøren forsikret om at Rulle er i rute og
kommer ut i tide.
Sak 7. Fest- og Arrangementskomiteen:
Styret gjennomførte et kommunikasjonsmøte med komiteens leder Ivar Lyngseth, hvor
saker og spørsmål fra begge sider ble diskutert.
Sak 8. Eventuelt:
Per Enerhaugen foreslo at kassereren blir et naturlig medlem av Finanskomiteen. Han
sender eget forslag om dette til Årsmøtet.
Tid og sted for neste møte:
Neste styremøte blir 15. januar 2018 kl. 1830 på kontoret.

Ola Akre
sekretær

