Leder Bobilen 206 februar 2021
Jeg vil først ønske alle våre medlemmer Godt Nytt år. Det nye året har startet med kaldt og godt
vintervær her på Sør-Vestlandet. Ja hele minus 10 her på Ålgård. Det er sjeldent.
Jeg har også fått prøvd bobilen sammen med fruen, i fjellet. Da var vi nede i minus 13 og bilen
fungerte jo kjempebra. Vi fikk også prøvd alpinskia, det var en stund siden sist, men kjekt var det.
Håper det blir flere turer på oss, slik at skiene ikke glemmer snøen helt.
2020 har vært et meget spesielt år for oss alle. Lite organisert sosial aktivitet, men likevel har vi vel
alle fått benyttet bobilen nesten slik som vi ønsker. Vi mangler reisen ut over våre landegrenser, men
vi har i alle fall fått sett mye av vårt eget land. Og det skal ikke være tvil, vi bor i et fantastisk land, der
en kan oppleve mye. Vi skal ikke dvele med fjoråret så mye, jeg tror vi skal rette blikket framover og
ta med oss erfaringen og satse alt på at 2021 blir annerledes.
Vi startet 2021 med gode nyheter når det gjelder Covid-19. Vaksinen var på vei, og alle så lysere på
situasjonen. Men når jeg skriver min leder, så er det mandagen etter nedstengingen av Østlandet. Jeg
håper de får kontroll, og at vi får hele landet på fote igjen. Det blir mye stenging, selv om jeg vet at
det må til for at det skal bli bedre. Personlig synes jeg at myndighetene styrer dette ganske bra, men
kanskje en skulle hatt litt mer tilpassende tiltak, siden situasjonen er ganske forskjellig fra landsdel til
landsdel.
Min forventning til 2021 er at vi i NB-regi skal kunne arrangere noen flere bobiltreff og samlinger enn
det vi klarte i 2020. Det skal jo ikke så mye til, men vi får ha is i magen utover våren. Jeg krysser alt av
fingrer.
Som dere vet, skal NB ha Landsmøte 3.7.2021 i Selbu. Dette er et viktig møte der vi skal behandle og
forhåpentligvis vedta, flere nye ting som hjelper NB framover, for dermed å bli en sterkere forening
til det beste for oss alle.
Som flere av regionene har informert om, er forslag til nye vedtekter ute på høring. Her håper jeg at
flere av våre medlemmer kommenterer. Vær konkrete og konstruktive når dere sender inn
kommentarer til regionslederne. Utvalget er mottakelig for alle kommentarer.
I tillegg vil dere kunne lese i denne utgaven at vi snakker med NBCC på President-nivå. Vi ser om vi
skal få til et samarbeide og vekke Campingforum til live igjen, dette var et aktivt forum for ca. 10 år
siden. Vi har flere felles saker som vi skal se på. I forrige uke hadde vi et møte med NCB, og avtalte et
samarbeide og at neste møte mellom oss tre, skjer i slutten av februar. Dersom noen har spørsmål
eller kommentarer til dette samarbeidet, så ta kontakt med undertegnede.
Nordisk treff er også under planlegging. Dette skal skje i Finland 24. til 27. juni 2021. Vi håper å få til
en tur til dette treffet også. Kanskje vi kunne fått med mange norske bobiler og satt vårt preg på
treffet, slik som vi klarte i Danmark i 2019.
Hilsen Odd

