
 

 

PROTOKOLL STYREMØTE I NORSK BOBILFORENING REGION MIDT 

MØTET BLE AVHOLDT PÅ SKYPE 01.03.22, kl 18.00-20.30 

 

Disse er innkalt: Mona Stenersen, Harry Rypdal, Petter E Mathisen, Edvar Hoston, Karin 

Bø, Lill Hege Sortehaug, Odd B Gabrielsen, Wainy Stenkløv og Tove Lindtner 

Ikke tilstede: Odd B Gabrielsen. Harry Rypdal ( tilstede på slutten av møtet) 

Referent:  Mona Stenersen 

 

Sak 10-22.  Godkjenning av innkalling  

  Vedtak: Godkjent 

Sak 11-22.  Godkjenning av sakliste 

  Vedtak. Godkjent 

Sak 12-22.  Godkjenning av protokoll av 20.01.22 

  Mulig treff i Kvalsvika utelatt i protokollen 

  Vedtak: Godkjent med kommentarer 

Sak 13-22:  Status på planlagte treff 2022 

       Jubileumstreff 2021 er utsatt til 2022 

Jubileumskomiteen har hatt møte. Forslag om å avholde treffet på 

Frodehuset 10-12 juni 2022. Musikk er skaffa 

Kan vi få tak i treffverter til denne helga? Spør Mari og Roger Eide og 2 til. 

Kan be Karl S Olsen i komiteen å snakke med dei. 

Pris på mat kr 350 helst koldtbord 

Invitere tidligare leiarar 

Husk å takke alle som har vore med på å sponsa og hatt eit godt samarbeid 

med på alle treff og tilstelningar. 

Vedtak: Godkjent 

 

        Andre treff som er planlagte 

 

Årsmøtet er i boks. Det blir hos Caranova i Kristiansund. Edvar sender mail 

til alle medlemmane 

Det blir påsketreff på Flø med inntil 50 bilar. Edvar sender ut invitasjon på 

mail. Videre blir det annonsert på facebook og på internettsidene til 

regionen. Odd har ordna med alt ☺ ☺ 

 



Treff i Kvalsvika. Ca 40 bilar, 80 personar. Pris kr 1400 på bil med 2 stk i 

bilen. Middag/dessert og dans inkludert i prisen. Satsa på august/ 

september. Karin har ansvaret for å følgje opp dette. 

 

Fårikåltreffet på Storås 30 sept-2.oktober ved Tove 

 

Fårikåltreffet på Fiskå på hausten. Dette kan bli flytta grunna endra plass. 

 

Bobiltreff i Vegsundet i august. Harry tek ansvar her. 

 

Bobiltreff på Vikebukt med grilling. Harry har kontakta med folk som vil 

arrangere. 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

Sak 14-22. Orientering frå leiar. 

Verving. Korleis nå ut til nye medlemmer. Innspel om å presentere styret på 

facebooksida vår. Dette slik at medlemmane veit kven vi er og korleis dei kan 

nå oss. 

Legge ut alle avtalane som er inngått i regionen. 

Det blir reagert på korleis styret vert «hengt ut» av enkelt medlemmer på 

facebook.  

        

      Vedtak: Tatt til orientering 

 

Sak 15-22. neste styremøte 

 Styremøtet blir på Vestnes. Vi leiger møtelokale hos Fjordhotellet første 

helga i April. Der blir det middag på kvelden. Bobilforeninga betaler utgifter i 

forbindelse med møtet. Inkludert for følge. 

  

 

Sak 15-22. Eventuelt  

        Ingen saker til eventuelt. 


