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Dato: 
Klokkeslett 
Sted: 

Tirsdag den 28. september 2021  
19:00. 
Tyttebærvn. 2, Andenes 

Styret 
 
Andre 
inviterte 

Halvar Rønneberg, Monica Edvardsen, Kine E. J. Westjord, Line Wangen, 

Torgeir Schaug, Tommy Andreassen 

 

Varamedlemer: Børre Brynjulfsen og Ole Jensen 

Saksliste:  
Sak xx-21 Orientering: 

- Webmaster Tor Eirik Mortensen – Tilganger er nå OK 
- Lederkonferansen 2021 – Gardermoen 
- Høsttreff 2021 – Nye medlemmer av komiteen Ole og Torill Jensen 

Samtale med Torill i saken – Ett meget begrenset opplegg i år, grunnet 
Covid 

- Koronasituasjonen – Tilbake til det normale 
- Medlemsoversikt pr august 2021 

Det er 9 utmeldinger i august 2021 
Det er registert 113 medlemmer  pr august 2021 
 

 Sak xx – 21 Ekstra ordinært årsmøte. 

Saksopplysning: 

Styret har kalt inn til ekstraordinært årsmøtet med kun to saker på dagsorden, 
regnskap 2020 og budsjett 2021.. dette er tidligere sendt ut til styrets 
medlemmer på epost. Årsmøtet skal også behandle Revisors rapport. 

Vedtak: 

Styret vedtar revisjons rapport 

 

Sak xx – 21 Styrets godkjenning av regnskap 

Styret godkjenner årsregnskapet for 2020 og anbefaler at Årsmøtet godkjenner 
dette. 

Vedtak: 

Styret vedtar regnskap for 2020. 

Sak xx – 21 Styrets forslag til budsjett 
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Styret godkjenner budsjett  for 2021 og anbefaler at Årsmøtet godkjenner 
dette. 

Vedtak: 

Styret ber årsmøte godkjenne budsjett 2021. 

Sak xx – 21 Oppstart av høringsuttalelse av forslag til renovasjonsavgift 

Saksutredning 

«Fritidsbolig: Eiendommer som i matrikkelregisteret er registrert som 
fritidsbolig eller hytte. I tvilstilfelle avgjør kommunen hva som skal regnes 
som fritidsbolig. Permanent campingvogn, det vil si campingvogn som er 
oppstilt på samme oppstillingsområdet i tre måneder eller mer, regnes 
som fritidsbolig. Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som 

permanent oppstilt dersom det kan dokumenteres at den ikke er i bruk» 

Reno vest har satt høringsfristen til 15. november 2021. Leder foreslår her at vi 
behandler forslaget til høring og gir en uttalelse på denne. Saken orienteres om 
på Ekstra ordinært årsmøte. Og medlemmer gis uttalerett til styret i forbindelse 
med klubbens høringsuttalelse.  Gebyrforslaget er kr. 1375 pr enhet. 

Leder har sendt epost til Reno vest for avklaring på hva dette betyr for oss på 
Sannes. om tolkingen av forslaget 

https://www.reno-vest.no/wp-content/uploads/2021/09/Forslag-forskrift-om-
renovasjonsordning-og-gebyr.pdf 

https://www.reno-vest.no/wp-content/uploads/2021/09/Gebyrregulativ-
husholdningsrenovasjon-2022.pdf 

KOPI av mail til reno Vest 
«Jeg har ett spørsmål som jeg ber om en avklaring på vedrørende en eventuell 
innføring av ny forskrift. 
 
Når det gjelder Campingvogner på felles områder som driftes av 
Caravanklubber som Sortland, Øksnes, Hadsel, Bø og Andøy, hvilke tiltak blir 
der satt inn i Utkast til forskrift kan det tyde på at den enkelte som har sin 
Caravanvogn/enhet oppstilt f.eks på Sannes i Sør Andøy, der vogna står 
oppstilt fra medio september til medio april/mai vil bli ilagt ett eget gebyr for 
hver enkelt enhet (Campingvogn).  Samtidig betyr vel dette at de som har både 
en Campingvogn og en hytte vil få doble gebyrer i tillegg til ordinær 
husholdningsavgift, eller hva ligger i forslaget her.? 
 
Er dette riktig tolket av forslaget 
«Fritidsbolig: Eiendommer som i matrikkelregisteret er registrert som 
fritidsbolig eller hytte. I tvilstilfelle avgjør kommunen hva som skal regnes som 

https://www.reno-vest.no/wp-content/uploads/2021/09/Forslag-forskrift-om-renovasjonsordning-og-gebyr.pdf
https://www.reno-vest.no/wp-content/uploads/2021/09/Forslag-forskrift-om-renovasjonsordning-og-gebyr.pdf
https://www.reno-vest.no/wp-content/uploads/2021/09/Gebyrregulativ-husholdningsrenovasjon-2022.pdf
https://www.reno-vest.no/wp-content/uploads/2021/09/Gebyrregulativ-husholdningsrenovasjon-2022.pdf
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fritidsbolig. Permanent campingvogn, det vil si campingvogn som er oppstilt 
på samme oppstillingsområdet i tre måneder eller mer, regnes som 
fritidsbolig. Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som 
permanent oppstilt dersom det kan dokumenteres at den ikke er i bruk» 
 
Ber om ett raskt svar, før vi kan avgi en uttalelse på forslaget» 
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem som orientering til Ekstra ordinært årsmøte, og medlemmer 
inviteres til å fremsende innspill til Styret, som behandler dette som egen sak i 
neste styremøte. 
Vedtak: 
Saken legges frem som orientering til Ekstra ordinært årsmøte, og medlemmer 
inviteres til å fremsende innspill til Styret, som behandler dette som egen sak i 
neste styremøte 

Sak xx – 21 Fastsette årsmøte 2022 

Saksutredning: 

I henhold til vedtektene i NBCC §9,2 pkt. 9.2.2 Skal avdelingens årsmøte 
avholdes innen 15. februar. Og innkallingen skal være ut til medlemmene inne 
8 uker før årsmøtet. 

Det foreslås her at årsmøtet 2022 legges til torsdag 10. februar 2022, Styret får 
i oppdrag å finne egnede lokaliteter som har plass til alle medlemmer, eks 
kommunestyresalen på Andenes.   

Det betyr at styret må frem send innkallingen til alle medlemmer inne den 10. 
desember 2021. 

Saker som skal til behandling fra medlemmer må fremmes senest innen 10. 
januar 2022 

Markeringer på Årsmøtet: Utdeling av 10 års nål og 25 års nål 

- 2020   2 stk 10 år Medlem siden 2010 – 2 stk siden 1995 
- 10 år: Ernst Mikkelsen og Ola Refsnes 
- 25 år: Svein Anton Mortensen og Ivar K. Bendiksen 
- 2021  1 stk siden 2011 og 1 stk siden 1996 
- 10 år: Bjørn Osenbroch 
- 25 år: Jan Arild Hansen 
- 2022 3 stk 10 år ingen 25 år 
- 10 år: Geir Anders Nilsen/Sølvi Øygard - Magnar Haraldsvik – Tore 

Johannessen 

Forslag til Vedtak: 
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Årsmøtet 2022 avvikles torsdag 10. februar kl. 19:00 på Andenes. 

Vedtak: 

Årsmøtet 2022 avvikles torsdag 10. februar kl. 19:00 på Andenes. 

 

Sak xx – 21 Møteplan Høsten 2021 - våren 2022 
Ledermøte NBCC 
23. og 24. oktober i Oslo 
 
Regions årsmøte  
Dato ikke kjent ennå men skal avvikles før 15. november 2021, skal innkalles 
med minst 6 ukers varsel. Møtet er i utgangspunktet åpent for alle medlemmer 
i NBCC 
 
Styremøter: (torsdag som utgangspunkt) 
25. november 2021 
13. januar 2022 
3. februar (årsmøtesaker skal innstilles, herunder, årsberetning, budsjett og 
regnskap) 
10. februar – Konstituerende møte nytt styre. 
3. mars – Med forbehold av nyttstyres godkjenning i konstituerende møte den  
Årsøte 2022 
10. februar 2022 
 
Det tas forbejhold om flere møter dersom styret eller leder ser behov for dette 
 
Vedtak: 
Tas til etterretning 
 

Sak xx – 21 Arrangement 2022 
 
Saksopplysninger: 
Styret bere arrangementskomiteen utarbeide en oversikt over arrangementer i 
regi av Andøy Caravanklubb for året 2022: Påske, Pinse, Høsttreff, Julebord 
mm. Herunder forslag til sammensetning av Komiteer 
Saken legges frem for Styret på neste møte for vedtak 

Sak xx - 21 Eventuelt 
Plass nr 2. Egen sak 
Plass nr  15. Egen sak 

 


