
Minireferat fra AU møte. 

Det nyvalgte AU hadde sitt første møte 15.10 fra 10.00-16.00 i NB sine ny lyse lokaler på 

Råde. Langsøyveien 3, der de deler bygg med bl.a. 2 caravanforhandlere, 2 

lastebilforhandlere, med salg og verksted.  

Bygget er godt synlig fra E6 og gode kommunikasjonsmuligheter, bl.a. med flybussen som 2 

av AU medlemmene kom med. 

Dette var primært et bli kjent møte med de ansatte i NB, se potensialet i de nye lokalene og 

se hvordan man skal jobbe videre fremover.   

NB sin nye president legger bl.a. stor vekt på åpenhet, god kommunikasjon og synlighet, som 

bl.a. er grunnen til dette minireferatet som vil bli gjengitt i Bobilen og på nett. Det vil bli 

skrevet et slikt minireferat etter alle møtene som AU har. 

AU (ArbeidsUtvalget) består av 3 personer som velges på LandsMøte (LM), President, 

Visepresident og Styremedlem. Daglig leder er også med på disse møtene som sekretær. 

AU har ikke vedtaksrett i viktige saker det er det LandsStyre (LS) som har og LS består av AU 

og lederen i hver av NB sine regioner, totalt 9 personer. Daglig leder er også med på LS 

møtene som sekretær. 

En viktig del av AU arbeid er og forberede saker for LS og være virksomhets fremmende for 

NB.  

Presidenten ser for seg at AU har møte 1 gang i mnd. Utenom de 2 sommermånedene, 

hovedsakelig på Skype, han legger også 3 fysiske møter i LS og supplerer med møte på Skype 

om nødvendig. 

Det var mange punkter på listen vi skulle igjennom på dette AU møte, i tillegg til det som er 

nevnt og det var stort sett orienteringssaker og videre arbeid med det.  

Hovedpunktene var:  

Flere medlemmer har nok oppdaget at det er blitt nye hjemmesider og det skjedde mye 

fortere enn planlagt. Den gamle serveren ble plutselig utilgjengelig, men heldigvis var 

arbeidet med nye som var planlagt begynt, det er fremdeles mye arbeid igjen før nettsidene 

blir som planlagt. Ble snakket en del om den og videre arbeid der. 

Ble snakket en del om de nye mulighetene som ligger i den nye plattformen med 

hjemmeside og Gnist, som er den APPen som medlemmene nå får info gjennom, bl.a. 

medlemskortet kan fåes frem og hvordan medlemstallet kan synliggjøres for tillitsvalgte og 

medlemmer. 

Det ble snakket litt om økonomi, campingkortene NB distribuerer, nettbutikken, 

bemanningen på kontoret og arbeidsforholdene til de ansatte. Det vil bli arbeidet med 

Tariffavtale for de ansatte. 

Arbeidet mot myndighetene i det forskjellige gruppene, spesielt Politisk komite. 

Så kort oppsummert, var det innholdsrikt møte, men som dessverre ble for kort til å gå i 

dybden og komme igjennom alle punktene. 
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