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Styret har i perioden bestått av følende personer: 

 

> Leder Heidi V Strand 

> Nestleder Arild Mortensen 

 

> Kasserer Kjell Einar Bergersen 

> Sekretær Kirsti Brynjulfsen 

 

> Styremedlem Tor Eirik Mortensen 

> Styremedlem Jens Sverre Alsos 

> Styremedlem Bjarne Brynjulfsen 

> Varamedlem Ørjan Kristiansen 

> Varamedlem Tommy Jensen 

 

> Revisor Wenche Rønneberg 

> Revisor Egil Magnus Rasmussen 

 

> DED, leder Eirik Jacobsen  

> DED, medlem Torgeir Pettersen 

> DED, medlem Harald Hansen  

 

> Valgkomite, leder Linda Pettersen 

> Valgkomite Tommy Andreassen 

> Valgkomite Elin Mortensen 

 

 

2011 har vært et bra år for NCC avd. Andøy. 

Vi startet med å arrangere karneval for både store og små. I år som alle tidligere år var det 

påskefeiring på Sandnes, og vi hadde høsttreff. 

 

Det har vært avholdt årsmøte,2 medlemsmøter og 1 barnemedlemsmøte. Styret hadde 7 

styremøter hvor 35 saker har vært behandlet. 

 

Landsstyremøtet ble avviklet 25. - 27. mars. Region 3, Lofoten og Vesterålen ble representert 

med 2 delegater, Arne Nyborg som er landsstyremedlem og regionleder, og Bjørn Åge Nilsen 

som er landsstyremedlem. 

 



Representasjoner, møter og treff. 
 

 Landsstyremøte på Gardermoen 25. – 27. mars. 

 Nord Norsk pinsetreff ble avviklet av avd. Vest-Lofoten og ble avviklet på Leknes. 

Fra vår avd. deltok 2 ekvipasjer. 

 Lederkonferansen ble avviklet som en felles konferanse på Gardermoen 21. – 23. 

oktober. Her deltok Arild Mortensen som delegat fra avd. Andøy. 

 Det regionale høsttreffet ble avviklet på Sandnes 26. – 28. august. 

 Regionårsmøtet ble avviklet i Postens lokaler, Sortland, lørdag 12. November 2011. 

Heidi V. Strand deltok. 

 

 

 

Medlemstall. 
 

Det var budsjettert med 150 medlemmer i 2011. Resultatet ble 127 betalende 

Medlemmer. 

 

For 2012 ble det budsjettert med 150 antall medlemmer. 

 

Kontingenten for 2011 var kr. 500,- 

 

. 

 

 

Økonomi. 
 

For økonomi vises til framlagt regnskap som behandles som egen sak. 

I 2002 ble det tatt opp lån stort kr 200 000,- i forbindelse med utbygging av ”Huset”. 

 

Det ble i 2008 tatt opp lån for å kjøpe området på Sandnes, og i tillegg ble det tatt  

opp lån for å utbedre strømanlegget vi har på Sandnes. 

 

Styret bestemte å redusere gjeld med å innfri et lån. 

 

Pr. 31.12.2010 var vår totale gjeld på kr. 143 143,-. 

Årsresultatet ble kr. 116 740,- mot budsjettert kr. 95 000.-. 

 

 

 

 

 

Sandnes camping. 
 

All dugnadsarbeid som har vært utført har hatt god oppslutning. Vi er stort sett 

fredig med strømarbeidet. Styret vil rette en stor takk til alle som har bidratt med arbeid  

på Sandnes. 

 

 

 



 

Arrangementer. 
 

 Karneval 

 Påskearrangement. 

 Høsttreff. 

 Julebord 

 

På karnevalet var det god oppslutning. 

Påskefeiringa hadde veldig god oppslutning. 

Høsttreffet hadde god oppslutning. 

 

Julebordet ble også i år arrangert som et familiejulebord. Det ble ikke en like stor suksess 

som i fjor, men de som deltok kosa seg. Maten var god og nissen kom med pakker til alle. 

På kvelden ble det fest for de voksne, og alle var veldig fornøyd med arrangementet. 

 

Styret vil rette en stor takk til alle som hatt ansvar for arrangementer, og ellers til alle som har 

bidratt med gevinster og kaker.  

 

 

 

 

 

Utmerkelser. 
 

I NCC avd. avd. Andøy har vi ingen medlemsfamilier som skal ha 25 – årsnål, og 3 

medlemsfamilier som skal ha 10 – årsnål. Disse vil bli utdelt på medlemsmøtet i påsken 2012. 

 

 

 

 

 

Hilsen styret i NCC avd. Andøy.             

 


