
                                             Styrets beretning 2017                                           

 

Følgende har hatt tillitsverv i perioden 

Styret 

Leder                  Ørjan Kristiansen 

Nestleder           Eirik Jakobsen 

Kasserer             Kolbjørn Blix 

Sekretær            Stina Jensen 

Styremedlem     Torgeir Schaug 

Styremedlem      Sylvi Øygård 

Styremedlem     Morten Lysaker 

 

Varamedlem      Stian Wangen 

Varamedlem      Ernst Mikkelsen 

 

Revisor 1             Svein Inge Sivertsen  

Revisor 2             Oddvar Sivertsen  

 

Ridderkollegium 

Leder                  Eirik Jakobsen 

Medlem             Torill Jensen 

Medlem             Kjell Einar Bergersen 

Valgkomite` 

Leder                 Jan Arild Hansen 

Medlem            Tommy Andreassen 

Medlem           Bertil Sareussen 

Vara                  Silje Reinholdsen 
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2017 har vært et  vellykket år for NBCC avd. Andøy. 

Det har avholdt 4 arrangement på Sandnes siste år, karneval, påske, høst samt julebord. Det har vært 

varierende deltakelse på disse arrangementene. Vi satser på å gjennomføre alle 4 arrangementene i 

2018 også. Styret vil takke alle som har vært med på å gjøre disse arrangementene til en hyggelig 

opplevelse for medlemmene. 

Det har vært avholdt  to medlemsmøter og 11 styremøter i perioden der flere saker er blitt 

behandlet.  

Det er lagt ned mange dugnadstimer på Sandnes i år. Ferdigstillelse av renovering innvendig på 

huset. Bygging av redskapshus ved sanitæranlegget I tillegg er det gjort flere andre 

dugnadsoppgaver. Satser på ett aktivt dugnadsår i 2018.  Vil takke alle medlemmer som har stilt opp, 

både direkte i dugnadsarbeidet og planlegging. TUSEN TAKK ALLE SAMMEN. 

Det er kommet mange nye leietakere til Sandnes, vil ønske disse velkommen til oss. Takk til alle som 

har bidratt til økningen av medlemsmassen. Vi har i dag ingen ledige plasser og har 4 på ventelista 

pr.31/12-17. 

Leder deltok på regionstyremøte på Sortland. Leder deltok på regionsårsmøte. 

Økonomien i avdelingen er god og det arbeider styret for at den fortsatt skal være. For å øke 

kontrollen med, og effektivisere utsendelsen av våre egne regninger til medlemmene, har vi i 

samarbeid med Accountor og DnB opprettet egen KID for avdelingen. Dette vil i særlig grad gi 

Accountor en mye bedre oppfølgingsmulighet for slike fakturaer. Når det gjelder forbedringer i 

kontrollen og dokumentasjonen av mottatte fakturaer, er dette løst via bruken av VISMA 

Dokumentsenter gjennom Accountor. Dette medfører at nødvendigheten av papir-bilag kan bli helt 

borte, samt at innkomne fakturaer nå godkjennes i en App på telefonen straks de kommer inn fra 

leverandør.  

Medlemstallet for NBCC avd Andøy var ved årsskifte på 112 medlemmer og er en økning på 4 

medlemmer fra 2016. 

I år er det 2 medlemmer som skal ha 25 års nål og 2 medlemmer som skal ha 10 års nål. Nålene vil bli 

utdelt under medlemsmøte i påsken. 

Vil avslutte styrets beretning med å rette en stor takk til alle medlemmer som har bidratt til at vi har 

det så fint som vi har det på Sandnes, TUSEN TAKK. 

Caravan hilsen fra styret i NBCC avd. Andøy 

 



  

 

 


