
MØTEREFERAT Region Sør        2021
Sak No/År Dato/Tid: 20-01-2021/Kl 2000 Ansvarlig

Sted: Skype
Deltakere: Rita, Kate, Ruth, Tor, Anett, Jenny, Thorleif,  Olaus

Rød merket sak er I arbeid.

Sak 01/2021 Årsmøtet 2021 Ogna Rita

Tid; 28-30 mai.

1. Skrive innkalling. Rita

2. Fysisk styremøte før Årsmøte. Tid/Sted.

Avventer med besluttning avhengig av KORONA utvuilingen. 

3. Hvordan gjennomføre dette årsmøtet.?

Rita i samtale med Odd mht. alternativ løsning dersom Korona

epidimien legger begrensing for hvordan dette kan avholdes.

Sak 02/2021 Medlemsmøte Reme & Lode Rita

Møtet er utsatt inntil videre som følge av Korona samt 

maglende foredragsholdere.

Medlemsmøte Sør Caravan Lillesand Ruth/Anett

Møtet er planlagt avholdt den 25 februar kl 1800. 

Påmelding til Ruth på telefon 95720481.

Sak 03/2021 Regnakap for 2020 Kate

Detaljert gjennomgang v/Kate.

Regnskapet godkjent og oversendes revisor.

Budsjett for 2021 Kate

Tema ved neste styremøte.

Innspill ønskes oversendt til Kate/Rita.

Tilskutildd til treff arrangement Kate

Førstegangs treff har mulighet for tilskudd på kr 15 000.

Forslag  til trefftilskudd må opp som egen sak på Årsmøte.

For samtlige treff hvor det ønskes tilskudd må der foreligge

ett treff budsjett med påfølgende regnskap.

Sak 04/2021 Forslag til vedtekter for NB og Regionene Rita

Hvordan distribuere disse til medlemmene?

Vedtektene er lagt ut på NB`s Hovedside og er åpen for alle 

medlemmer av NB.

I neste nyhetsbrev vedlegges nettadresse med svarfrist for 

kommentarer.

Sak 05/2021 Eventuelt Alle

1. Landsmøte 2021, 2-4 Juli.

Møtet er planlagt avholdt i Selbu i Trøndelag.

Region Midt er ansvarlig arrangør.



2. Treff I Sør 2021

Homen Gård. Thorleif

Tidligere vært på besøk der.

Invitere eierne til å komme med forslag til avholdelse av et treff.

Her er det mulighet til å kombinere et aktivt treff på et fint 

område. 

Bjørkeskogen, Froland.

 Forsøkte å avhlode et treff i september som ble avlyst Thorleif

som følge av Korona, treffet ble fulltegnet med 30 biler. 
Har malen og vil vurdere  muligheten for treff.

Dølemo, Froland Thorleif

Vil se på muligheten for et treff tilsvarende Hjelmeland treffet.

Hjelmeland Treffet 10-13 Juni Olaus

Olaus Meltveit ønskes velkommen i styret i Region Sør.

Han redegjorde for hvordan dette treffet ble arrangert med

fokus på utendørs opphold og aktivitet hvor den enkelte 

hadde med egen mat for felles grilling.

Orre Bobiltreff/messe 19-21 mars. Rita

Oppfordrer flest mulig av styrets medlemmer samt øvrige

bobil venner å delta.

Påmelding til Rita for styrets medlemmer.

Gass og andre avtaler.

Viser til nyhetsbrev samt informasjon på NB`hjemmeside.

Neste Styremøte. Rita

Tirsdag 23 februar kl 1900

Saksliste kommer.

Dersom det er noen som har forslag/ønsker om saker som 

bør drøftes, ideer til arrangement/treff ol. 

Send Rita en melding. 


