
Referat fra styremøtet 22.02.2022 

 

Tilstede på Skype:  Rita Høiland Bjorland, Ruth Føreland, Anett Gjerstad, Irene Sande Ulriksen og  

Kate Nordstrand 

Forfall: Olaus Meltveit 

 

Sak 01/22 Årsmøte/Årsmøtetreff på Lista 

Vi må ha på plass ordstyrer. Annett sjekker om det er noen som kan påta seg dette. 

Vi har fått henvendelse fra daglig leder i NB om mulighet for overnatting, da han ønsker å komme 
(lørdag-søndag). 

Påmeldingen til årsmøtetreffet åpner 1.april. 

Rita jobber med årsberetningen. 

Ellers virker det som vi har kontroll på både treff og årsmøtet. 

Sak 03/22 Bobilmesse på Orre 1.-3.april 

Vi kjører litt som tidligere med påskeegg, quiss daglig. Vi avventer melding om sentral vervekampanje, 
men lager en lokal med trekning av gavekort til de som melder seg inn i løpet av helga hvis ikke noe 
sentralt. 

Rita har bestilt rekvisita/gaveartikler fra Servicekontoret. 

Styret møter og har fordelt «vakter» i hallen. 

Sak 08/22 Samarbeid NB/KNA/ Statens vegvesen - ferdighetskjøring 

Har fått henvendelse om å gjenta suksessen med ferdighetskjøring på kveldstid på Forus. 

Dette sier vi oss interessert i, Rita svarer opp henvendelsen. 

Sak 09/22 Hjertestarterkurs Ask bobilparkering 

Vi har fått henvendelse fra Ask bobilparkering som er interessert i hjertestarter-kurs for våre 
medlemmer. Rita innhenter mer informasjon om dette for å vite hva de ser for seg. 

Sak 10/22 Bobiltreff Bjørkeskogen 

Vi har mottatt henvendelse fra Bjørkeskogen om at de ønsker bobiltreff for våre medlemmer. 

Rita sjekker opp hva ønsket innebærer, om de vil at vi skal arrangere, eller om det er de selv. 

NB region sør har 2 ganger prøvd å arrangere treff her, men fått for lite påmeldinger fra våre 
medlemmer til å kunne avholdt treff her. 

Sak 11/22 Medlemsmøter 

Vi kan nå starte opp igjen med medlemsmøter, etter 2 år med pandemi og begrensninger. 

Ruth planlegger temakveld m/RSA i mars i Kristiansand 

Sak 12/22 Regnskap 2021 

Gjennomgang av regnskapet, godkjent for oversendelse til revisor. 

Sak 13/22 Eventuelt 

Ønsker innspill fra medlemmer om turforslag. Hadde også vært fint om vi kunne hatt medlemskvelder 
med «reisebrev» hvor noen kunne presentert fine opplevelse for oss andre. Vi legger ut på nettsiden 
vår at vi ønsker tips. 

Nytt møtetidspunkt: 22. mars kl. 19.00 på Skype 

 


