Minireferat AU møte, Skype 09.01.20, fra 21.00-23.10 Odd, Karl, Robert og Tor deltok.
AU benytter først sjansen til å ønske alle NB-medlemmer et godt nytt bobilår.
Arbeidet med NB sitt Årshjul, før publisering på en strategisk plass, tilgjengelig for alle NBmedlemmer, var første sak. Der vil all aktivitet i løpet av året som angår NB medlemmer
være listet opp. Treff, møter og aktiviteter som skjer sentralt og lokalt, vil en finne der. Det
mangler foreløpig litt tilbakemeldinger fra Regionene, før publisering.
Arbeidsfordeling i AU, forberedelse av Regler for regionene og retningslinjer og oppdatere
vedtektene etter siste LM møte. Dette sluttføres på neste LS-møte i mars

Vervekampanje i 2020 ble diskutert og oppfølging av forhandleravtaler, skulle prioriteres.
Ny Strategi og handlingsplan, må utarbeides. En del er på plass og det vil bli nedsatt en
gruppe som fullfører arbeidet. Alle regionledere vil få invitasjon fra presidenten om
rekrutering til personer som er aktuelle. Dette i tråd med å skape engasjement og åpenhet i
NB.
Landstreffene i 2020 og 2021 ble diskutert og Presidenten ønsker at personer fra AU skal
kunne delta på regionenes Årsmøter, etter invitasjon. Praktiske ting rundt dette ble
diskutert.
Bobilen og stoff i Bobilen, ble diskutert på bakgrunn av en henvendelse.
I tillegg til den hurtigarbeidende gruppen for Strategi og Handlingsplan er det behov for
kandidater til de faste komiteene som NB har. Pr. nå er det Vetektskomite, Politisk Komite
og Teknisk Komite. Regionledere vil også her motta en invitasjon for aktuelle komiteer.
Det og få et nytt forum, eller det gamle opp å fungere igjen, prioriteres høyt, Og få publisert
mer av materiale som lå på den gamle nettsiden, er arbeid som utføres. Dette er arbeid som
tar tid og er viktig for å få komiteene/gruppene til å fungere opptimalt. Spesielt teknisk
komite og det var mange reisetips og annen informasjon, som ble borte når den «gamle»
nettsiden «plutselig» forsvant.
En forsterket Politisk Komite, skal ha møte på stortinget i begynnelsen av mars og
forberedelser, argumenter, tanker og forventninger til dette ble belyst.
Møtet på Stortinget er en oppfølging av saker som er tatt opp tidligere, med hovedfokus
4,25t på B førerkort, rimeligere fergetakster for bobiler. Tema om lettere å øke totalvekten
på bobilen, konvertere eldre EURO motorer til EURO VI og tømmestasjoner, vil også belyses.
Neste fysiske AU møte ble satt til 05.02.20, hele dagen på servicekontoret.

Tor H 114
Styremedlem

