
 

Helgen 25-27 sep. 2020 hadde styret i Region Sør en samling på Sokn Camping. 

 

Det har vært en tradisjon i flere år, at styret i Region Sør har hatt et fysisk styremøte i året.  

Det legges til en helg og ektefeller/partnere er med, og det blir en mer sosial, inkluderende og 

hyggelig samling.  

De andre styremøtene gjøres elektronisk, som er mer økonomisk og faglig. Referatet fra 

styremøte ligger på denne: Lenken som en finner alle referatene fra styremøtene.  

Samlingen i år ble lagt til den samme helgen som det utsatte årsmøte for 2020 skulle hvert. 

Coronaen har gjort at mye ble annerledes i 2020 og det forskøvede årsmøte 2020. ble til slutt 

ble avlyst og sittende styre fortsetter til årsmøte 2021. Det var naturlig at personene som 

styret skulle utvides med etter valgkomiteens innstilling og tidligere styrevedtak skulle bli med 

på denne samlingen.

 

Bildetekst: Det sittende styre i Sør og de 2 konstituerte 

Vi ble da totalt 7 bobiler og de første kom allerede på onsdagen og de siste på fredagen. 

Sokn Camping Ekstern lenke ligger på E39 ca. 20 min kjøretur nordover fra Stavanger på øya 

Bru som man kommer opp på etter den undersjøiske tunnelen. 

Det er en perle av en camping med fin bobilparkering, godt kjøkken og flotte turmuligheter 

både til fots eller med sykkel. Til øyene Sokn, Bru, Mosterøy, Åmøy, Klosterøy og Fjøløy, før en 

må i den undersjøiske tunnelen på E39 til Rennesøy og ferge vidre på vei nordover. 

https://regionsor.bobilforeningen.no/omoss/omoss_01/
https://sokncamping.no/


Campingen har også en grillbu som vi kunne samles i. Været viste seg fra flere sider denne 

helgen og grillbua var fin å ha på kvelden, da også temperaturen sank. 

Selve styremøte var på lørdag formiddag og da viste været seg fra en meget fin side. De som 

ikke var på møte, hadde tydligvis en fin samling på bryggen utenfor bobilene. 

 

Bilde: Kan man ha det stort bedre? 

Det kan bli noen utskiftinger i styre etter årsmøtene og derfor er dette fysiske møte fint for at 

alle skal bli kjent også som personer å ikke bare tillitsvalgte. Ikke alle hadde truffet hverandre 

før, denne gangen heler. Så det var koselig å treffe nye bobilister, tillitsvalgte og ektefeller. 

I tillegg til styremøte og sosialt samvær, blir det tid til å snakke litt om ting som ikke direkte 

faller i de 2 kategoriene. Tanker om hvordan en skal få NB en god forening å være medlem av, 

hvordan medlemmene skal bli hørt, hva en skal arbeide med og få NB synlig å få vervet nye 

medlemmer er viktige tema som en er innom. 

Sokn Camping og Marina ligger bare noen 100 m. fra E39 og koster 250 kr./natt alt inklusiv. 

Flott tømmeanlegg for bobiler. Tommys Kjøkken som ligger på plassen, NB har medlemsavtale 

med. Ekstern lenke  

https://www.bobilforeningen.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Tommys%20Kj%C3%B8kken&ID=17515


 

Leder hadde bakt kaker som ble fortært til alles glede, under en av pratene, som alle var samlet. 

Det har vært minimal treffaktivitet i år og treffet som skulle være helgen etter på 

Bjørkeskogen i Froland var fulltegnet og der ville det bli holdt et medlemsmøte og vi ville få 

aktivisert deltagerne i grupper for å få tilbakemeldinger på 3 saker styret/NB skulle sette fokus 

på. Dessverre ble dette treffet også avlyst, fordi smitten hadde økt i området. 



Alle julebordene i 2020 er også avlyst og på disse er det medlemsmøter og dette medfører at 

det blir veldig få medlemsmøter dette året. Det er også medlemsmøter på temakvelder som 

arrangeres. Dette er det også blitt lite av i år.  

 

Bildetekst: Heldigvis var det mest sol og mye sosialt og prat om en ikke gikk tur i området. 

Pr. nå er det bare et medlemsmøte som er planlagt og styre planlegger nye temakvelder og 

medlemsmøter. P.g.a. den store geografiske og medlemsspredningen, er det delt i 3 områder. 

Nord Rogaland, Sør Rogaland og Agder.  

Det ble også snakket litt om hva som skulle tas opp på temakvelder. Det er ikke tvil om at det 

er lite «kvinnelig»  på disse temakveldene og det ble nevnt, som et savn. 

Styret oppfordrer medlemmene å komme med tips, ris, ros til styret. Det må ikke være tvil om 

at styret er til for medlemmene og ikke motsatt og det gjør ikke noe med innspill.  

Medlemstallet i Sør har pr. nå økt litt i 2020, men fremdeles er det mange bobilister i sør som 

ikke er medlemmer. Så muligheten for flere medlemmer i NB, burde være mulig og det er da 

viktig med tilbakemeldinger på «ting» som kan gjøre NB enda bedre. 

Følg med på nettsider, nyhetsbrev og Gnist og ta kontakt om en har noe en lurer på eller har 

innspill på. 

Vi hadde alle en flott samling på Sokn og «batteriene» ble ladet for å gjøre en god jobb som 

tillitsvalgt. 

 

 

Det er desidert flest fastliggere på denne campingplassen som 

består av en ny og en gammel del. Mange bor der hele 

sommeren og de har utsmykking og tilrettelegging i alle 

varianter. Fra denne papegøyen til robotgressklipper. 

Alle bildene er tatt av Ruth. 

Tor H 


