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Dato: 

Klokkeslet

t 

Sted: 

Torsdag den 03. Februar 2021  

19:00. 

 

Hjemme hos Monica 

Styret 

 

Andre 

inviterte 

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

Torgeir Schaug 

 

Saksliste:  

Sak 22-21 Godkjenne innkallingen 

 

Styret godkjenner innkallingen 

 

Vedtak: 

 

Sak 23-21 Godkjenne saksliste 

Styret godkjenner sakslisten, med følgende varslede saker til eventuelt: 

 

Vedtak: 

 

Sak 24-21 Referat 

- Styremøte den 3. februar 

Vedtak: 

Styret tar referatet til etterretning 

 

Sak 25-21 Økonomi 
Orientering fra kasserer 

- Forberedelse til budsjett 2021, før årsmøtet 

Kasserer orienterte om klubbens økonomiske status 

 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen fra styreleder til etterretning. 

 

 

Sak 26-21 Post 

- Mail vedrørende strømforbruk på plass 37 – Saken er oversendes 

strømkomiteen 

- Mail fra Oddvar Sivertsen og Tor Eirik Mortensen, vedrørende 

arrangementer Sannes 2021. Styret går gjennom arrangement listen og 

foretar eventuelle justeringer 

- Mottatt sva fra Anders Nilsen, behandles i egen sak 

 

- Mail vedrørende låsing av sanitærbygg på Sannes 
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Merknad: Styret anmoder alle om å forsikre seg at alle dører og vinduer er 

forsvarlig lukket og låst, før en drar fra Sannes.  

- Mail fra Jack Paulsen, vedrørende sjekk av brannvarslere. Varsel at slukker 

på dametoalettet bør skiftes ved neste kontroll. Neste kontroll er satt til 

12/21, Se sak 27-21. 

 

Sak 27-21 Skifte av brannvarsler på dametoalett 

 

Saksfremstilling: 

I mail fra Jack Paulsen fremkommer følgende «årlig runde å sjekket 

brannslukkere. sender vedlagt kontrollskjema. alle våre 8 slukkere er da 

godkjent til 12/21. ett av dem, den på dametoalettet, bør byttes ved neste 

kontroll, da manometer viser høyt trykk og gir minimalt utslag på nåla» 

- Jack anbefaler at vi før neste skifter brannslukker på dametoalettet.  

vedtak: 

Styret vedtar at brannslukker på dametoalettet skiftes ut i løpet av 

våren/sommeren 2021, Kostnaden innarbeides i driftsbudsjett for 2021.  

 

 

Sak 28-21 Behandling av brev fra Anders og Irma Nilssen 

 

Saksfremstilling 

Det vises til tidligere behandling av denne saken både i desember, januar og senest 

i møte 3. februar 2021.  I denne saken var styret svært tydelig i sitt vedtak  

«Styret vedtar å gi Anders og Irma Nilsen frist til 19. februar 2021 med å 

avklare fortsatt plasstilknytting, Dersom en ikke mottar svar fra Anders og 

Irma Nilsen innen denne dato, eller at svaret er at de ikke vil benytte plassen 

videre, gis de to ukers frist til å fjerne telt og platting fra plassen. Plassen lyses 

der etter ut. Dersom de velger å opprettholde plassen, forutsettes det at Ny 

vogn etableres så snart som mulig og senest innen 1. april 2021.»  

 

Den 19. februar kommer det så tilsvar fra Anders Nilssen, der det ber om forlenget 

frist utover 1. april. Han oppgir at de ønsker å beholde plassen, men oppgir ikke om 

en da tenker å etablere seg med ny vogn på plassen, eller om dette er ett ønske om 

bare å forlenge fristen, for senere å håpe at noen kan kjøpe telt og platting fra dem. 

Styrets leder sendte ny mail til Anders Nilssen den 22. februar, der en ber om en 

spesifisering og nærmere årsak til at fristen 1. april ønskes utsatt. Det er ikke i svar 

fra Nilssen heller angitt hvor lenge en ønsker fristen utsatt. Leder har satt svar frist 

svært kort, til den 24. februar, og at dersom svar da ikke mottas vil vedtak fra 3. 

februar bli iverksatt.  

 

Saken legges frem uten innstilling fra leder, da en avventer svar fra Anders Nilssen 

den 24. februar. 

 

Vedtak: 
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Vi tar brev fra Anders til etterretning. 

    

Sak 29-21 Vurdering av årsmøtedato 

 

Situasjonen er fortsatt uavklart i forhold til koronasituasjonen. Og gjeldende 

regelverk er nå slik «Maks ti personer på arrangementer innendørs. For eksempel for 

idrett, kultur, seminarer, livssynssamlinger eller lignende.Det kan likevel være 200 

personer hvis alle i publikum sitter i fastmonterte seter.»  

 

Regjeringen justerte/endret denne regelen slik «Regjeringen gjør derfor endringer i 
regelverket for arrangementer. Kravet om fastmonterte plasser erstattes 
med krav om faste, tilviste sitteplasser. Det innebærer at publikum kan sitte 
på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele 
arrangementet.» 
 

Det vil si at dersom vi har ett lokale med der vi organiserer sitteplasser slik at en kan 

tilvise sete/plassering kan det gjennomføres møter med inntil 200 deltagere. Klubben har i 

dag ca 120 medlemmer, Det vil si at vi pr definisjon kan gjennomføres ett årsmøte, dersom 

vi har ett lokale som er stort nok til å ta imot så mange som vi er medlemmer. 

 

Selv om dette pr dato er mulig å gjennomføre ett slikt møte i dag, utfra de nye nasjonale 

retningslinjene som kom den 19. februar med virkning fra den 23. februar, anser ikke 

styret det som tilrådelig å gjennomføre møtet på det nåværende tidspunkt. Styret vil derfor 

forsøke å gjennomføre ett ordinært års møte i forbindelse med påsken 2021, på Sannes, 

dersom nasjonale og kommunale retningslinjer gir slik tilrådning. 

 

Vedtak: 

Styret i NBCC Andøy vedtar å utsette årsmøtet til påsken 2021, og tar sikte på å 

gjennomføre dette lørdag 3. april 2021 kl. 12.00. Dette under forutsetning av at nasjonale 

og lokale myndigheter tillater dette i forhold til nasjonale smittevernregler.  

 

 

Sak 30-21 Arrangementer Justering 

Styret vedtok i sitt møte 3. februar en arrangement liste for 2021.  Det har i ettertid 

innkommet to innvendinger på dette. Den ene kommer fra Tor _Eirik Mortensen, 

den andre fra Oddvar T. Sivertsen 

 

Tor – Eirik Mortensen og Elin Mortensen, bemerker i sin innvending at det er kort 

tid siden de sist hadde ett arrangement.  

Mail fra Tor-Eirik datert 7. februar  

« 
 

Hei, ser at vi er tildelt julebordet 2021.Vi hadde påsken i 2018 og bli satt 
opp på på nytt arrangement i 2021 er litt tidlig. 
Det er mange på arrangementslisten som har lengre tid siden de sist hadde 
arrangement. Ber styret se på oppsatte arrangement og fordele de mer 
rettferdig iht tidligere arrangement.» 
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Oddvar T.  og Elisabeth Sivertsen Bemerker i sin innvending at de tidligere hadde 

sagt seg villig til å arrangere julebord 2020, siden dette ble avlyst hadde de sagt seg 

villig til å ta julebord 2021, 

Mail fra Oddvar datert 12. februar «Ser på arrangement listen at dere har endret 

listen uten å melde i fra. Vi har utestående julebord fra 2020. Vi var forberedt på at 

de som ikke gjennomførte i 2020 måtte automatisk ta det i 2021. Håper dere kan 

endre på det var satt opp» 

Styret blir i begge innvendinger bedt om å se på de oppsatte arrangementene og 

justere dette. Saken blir da at styret må finne erstatning for Tor – Eirik og Elin 

Mortensen, til Julebord 2021. Samt å flytte på Oddvar T. og Elisabeth Sivertsen, fra 

pinse arrangement til julebord 2021. 

 

Ved å ta ut Tor-Eirik og Elin Mortensen, og sette inn Oddvar T. og Elisabeth 

Sivertsen til julebord 2021, har en endret sammensettingen for julebord, En må 

derfor finne nye medlemmer til pinsearrangementet.  

 

Vedtak. 

Med bakgrunn i de innvendinger som er kommet inn til styret i forbindelse med 

arrangementer, vil Tor-Eirik og Elin Mortensen fritas for arrangementer i 2021. 

Oddvar t. og Elisabeth overtar Julebord 2021 i stedet for Mortensen.  

 

Som erstatning for Oddvar T.  og Elisabeth Sivertsen i forbindelse med 

pinsearrangementet velger styret å gi oppgaven til Sara Wangen og Gøran 

Lauvstad. 

  

Resterende arrangementer blir stående slik de egentlig skulle være i 2020. Altså de 

som skulle ha arrangement i fjor som IKKE hadde arrangement blir overført til 

2021. Det vil berøre påskearrangement og Julearrangement, i tillegg til dette har 

Høstarrangement og pinsearrangement nye ansvarlige. Se egen liste på 

hjemmesiden. 

 

Oppdatert liste for pinse blir derfor slik 

- Pinsetreff – 21. mai til 24. mai  

Ansvar  

Torgeir Schaug og Halvar Rønneberg (ledere) 

Sara Wangen og Gøran Lauvstad 

Anders Fagerli/ Emilie Pedersen  

Kristine Husi / Ronny Jensen 

På Topp: Armand Olsen og Aud Bjørkemo 

 

Styret beklager for at det har blitt mye rot med arrangementene, og håper at det nå 

føles rettferdig for alle parter.  

Sak 32- 21 Eventuelt. 
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Forslag til sak til årsmøte: 

Årsmøte vedtar å øke årsleien på Sandnes med kr. 1500 for 2021. Deretter 

indeksreguleres årsleien i henhold til pris og lønnsverk. 

Årsmøte vedtar at strømkontingenten settes til minimum 500 kr til pr. plass. 

 

 

 


