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Dato: 

Klokkeslett 

Sted: 

Torsdag den 26. november 2020  

19:00. 

Teams/Skype 

Styret 

 

Andre 

inviterte 

Halvar Rønneberg, Ingvill Nilsen, Monica Edvardsen, Kine E. J. Westjord, Line 

Wangen, Torgeir Schaug 

 

 

Saksliste:  

Sak 1 Referat 

- Styremøte 29.10.2020  

- Styremøte 05.11.2020 

- Ekstraordinært årsmøte 

 

tas til etterretning.  

2 Økonomi  

Orientering ved Kasserer 

- Kontakt med accountor er endelig opprettet. 

- Klubben har fått tilbud om å få betalingsfri 2 mnd. og god opplæring i 

power office go app som kompensasjon for dårlig oppfølging. Dette har 

klubben takket nei til og har sagt opp avtalen med accountor fom. 

31.12.2020 

- Det jobbes for å få ut strømregninger og styret beklager på det sterkeste 

at dette tar tid. 

 Post 

- Reklame epost fra Alsell Norge 

- Innkalling til Regions møte i NBCC Region Vesterålen og Lofoten  

- Leder har etterlyser medlemslister fra NBCC for Andøy, denne er 

mottatt.  

 

 Utarbeide intern kontrollsystem for NBCC, avd Andøy. 

 

- Styret vedtar å starte opp med IK arbeidet, og vil i første omgang arbeide 

seg gjennom hvert enkelt punkt i listen over og vil fremlegge en sak 

omgangen i hvert styremøte i tiden frem under. Styret vil prioritere 

utarbeiding i henhold til følgende prioritering 

A) Koronasituasjon/Pandemier 

B) Vaskeprosedyrer 

C) Utarbeide avviksprotokoller 

D) Etablere reiseregningsskjema 

E) Strømsaker 
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Styret ser for seg at et fullverdig IK system kan ferdigbehandles på ett eget 

medlemsmøte i løpet av våren 2021.  

 

 Orientering fra Stian vedrørende stolpe-reparasjoner pr dato: 

- Vi har i dag vært på plass med 3 montører som stort sett har gjort seg 
ferdig med hovedtilbudet. Det som gjenstår er bytting og reparasjon av 
3 stk. strømstolper – dette skjer fortløpende. 

 
- Jeg har tidligere sagt at vi/jeg vil lage lister som folk på Sandnes kan 

skrive seg på, også når vi har samlet opp nok vogner vil vi kunne avtale 
kontroll av spikertelt som til slutt resulterer i «dokumentasjon på telt». 
Dette er fortsatt planen, men som sagt tidligere vi er inni en veldig 
hektisk periode så vi må ta dette litt etter litt. Planen vår er at i løpet av 
vinteren 2020/2021 skal alle teltene være godkjent.  
 

Vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning, og styret ønsker nærmere beskjed så 

snart Stian vet når dette kan gjennomføres. 

 Orientering av leder fra Regions møte Vesterålen 21. november 2020, Sortland 

 

- Referater må sendes inn til regionstyret til Turid Abelsen. 

- Valg av nytt styre. 

- NBCC Andøy inviterer til regions treff i pinsen 2021. 

- Landsmøte i NBCC flyttet til 14-15 februar, her skal styreleder delta. 

              Orienteringen tas til etterretning 

 

 Regions treff på Sannes i pinsen 2021. 

 

Avdelingen utarbeider en invitasjon til avdelinger av NBCC i regionen. Styret 

står som hovedkomite, men vil utpeke flere medlemmer til deltagelse i arbeidet 

etter hvert. 

 

Vedtak: 

Saken tas opp til generell debatt vedrørende tanker for hvordan dette kan 

gjennomføres. Tilbudet legges ut på våre FB sider, samt Regionens FB sider. 

Invitasjonen utarbeides i løpet av Januar 2021 og søkes utsendt til klubber i 

Lofoten og Vesterålen innen 1. februar. Harstad skal inviteres til treffet. 

Styret skal fungere som hovedkomite, men må utfordre enkelte medlemmer til 

bidrag i utarbeidelse av program, utarbeidelse av ulike lister til vask, kafe, 

arrangementer, osv 
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 Info fra ulike komiteer, jamfør møte vedtak fra 29. oktober. 

Vedtak: 

Til vårt styremøte i januar inviteres Trond Ingar til møtet for å gi oss en 

orientering rundt dette med WebSider. 

 

 Eventuelt- 

 

o På grunn av tilbakemelding på at det ikke er nok vaskelister kommer 

styret til å printe opp lister og legge i foldere slik at medlemmene selv 

kan hente nye når det er fritt. Disse kan dere finne på vaskerommet – 

oppdatering når disse er på plass kommer på hjemmesiden. 

o Styret setter stor pris på tilbakemeldinger fra medlemmene og vi er helt 

avhengig av denne. Men vi ønsker disse tilbakemeldingene sendt i 

skriftlig form til styret slik at vi kan behandle disse. Vi setter også stor 

pris på om disse kommer i god tid før møtene slik at vi kan behandle 

sakene på en ryddig og god måte. 

 

Sak vedr. plass 51 

- Brudd på § 9, leder tar formelt kontakt med plasseies for avklaring. 

 

Sak innsigelse vedrørende plass 68. 

- Plassleier går gjennom saken. 

Med bakgrunn av innsigelse fra plassleier og ny redegjørelse fra plasskomite 

vedtar Styret at plassleier 68 ikke behøver å redusere det totale arealet på sitt 

byggverk til 75 kvm. men får ikke bygge sidevei i brennbart materialer. Det skal 

likevel tas til etterretning ny lovendring i forhold til maks utnyttelse av det totale 

arealet på 75 kvm hvis denne har tilbakevirkende kraft, samt hvis plassens bygg 

kommer i konflikt ved eventuelle kjøp av tomt bak plassen. 

 

 

Avslutningsvis; 

Ønsker styret å takke høstkomiteen for det gode arbeidet under høsttreffet! 

 

Og vi ønsker alle våre camping-venner en riktig god advent, jul og nyttår! 

 

 

  

 


