Referat fra styremøtet 22.03.2022

Tilstede på Skype:

Rita Høiland Bjorland, Ruth Føreland, Anett Gjerstad, Irene Sande Ulriksen og
Kate Nordstrand

Forfall:

Olaus Meltveit

Web-ansvarlig Mette Egeskog tiltrådte møtet etter sak 3/22

Sak 01/22 Årsmøte/Årsmøtetreff på Lista
Ordstyrer er enda ikke på plass. Ruth sjekker om hun kan få noen.
Daglig leder i NB har gitt beskjed om at han dessverre ikke kan komme likevel.
Påmeldingen til årsmøtetreffet åpner 1.april på Bobiltreff.no.
Rita jobber videre med årsberetningen.
Ellers virker det som vi har kontroll på både treff og årsmøtet.
Sak 03/22 Bobilmesse på Orre 1.-3.april
Vi har kontroll på aktivitetene til messa. Vi kan møte torsdag for å sette opp vår «stand» og gjøre klart.
Messa åpner fredag kl. 16.00 og vi er på plass og behjelpelig med bobil-parkeringen.
Sak 08/22 Samarbeid NB/KNA/ Statens vegvesen - ferdighetskjøring
Vi har fått dato: Onsdag 18. mai. kl. 18.00 på Stavanger trafikkstasjon, Forus. Irene er vår
kontaktperson med Statens vegvesen/KNA.
Sak 09/22 Hjertestarterkurs Ask bobilparkering
Vi har fått henvendelse fra Ask bobilparkering som er interessert i at vi avholder hjertestarter-kurs for
våre medlemmer i deres lokaler. Saken utsettes til neste møte.
Sak 10/22 Bobiltreff Bjørkeskogen
Vi har mottatt henvendelse fra Bjørkeskogen om at de ønsker at vi avholder bobiltreff for våre
medlemmer hos dem. Aktuell helg er midt i fellesferien. Dette er lite aktuelt.
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, så vi skrinlegger dette.
Sak 14/22 Støtte til Ukraina
NB Region Nord har besluttet å gi kr. 10 000 i støtte til Ukraina. Rita sjekker litt mer rundt dette og så
tar vi evt. en sak til årsmøtet vedr. dette.
Sak 15/22 Valgkomiteen
Leder av valgkomiteen har trukket seg. Da har vi kun en person igjen i valgkomiteen. Rita sender ut
en forespørsel til våre medlemmer om noen kan hjelpe fram mot årsmøtet
Sak 16/22 Tema til medlemskvelder (ref. sak 13/22 sist møte)
Vi har ikke mottatt noen tilbakemeldinger om hva våre medlemmer ønsker seg som tema til
medlemskvelder.
Sak 13/22 Eventuelt
Kostnader for enslige kontra par med bobil på treff. Vi hadde en diskusjon vedr. dette temaet og
konkluderte med at vi i NB bør tenke på dette når treff prises, da det fort kan bli forholdsvis dyrt for
enslige. Og vi må også tenke på hvordan de som kjører alene blir tatt vare på og inkludert.
Nytt møtetidspunkt: 27. april kl. 20.00 på Skype (forkortet møte før fysisk styremøte 7. mai)

