
 

Samling/arbeidsmøte Mandal 9.-11.september 2022 

Det ble besluttet at styremedlemmene, varamedlemmene, valgte delegater og andre som innehar 

verv i Region Sør møtes 9.-11. september.  Målet med møte er å kartlegge status pr. nå, samt 

planlegge for det videre arbeide i Region Sør. I tillegg fordele arbeidsoppgaver og bli kjent med 

hverandre. 

Deltakere 

Leder   Irene Sande.   

Nestleder   Anett Gjerstad   

Kasserer  Anders M. Johnsen, Assisterende Kasserer Anne Gro Johansen 
Sekretær  Ruth Føreland, Styremedlem Olaus Meltveit Kontaktperson Nord Rogaland    
Styremedlem  Anne Karin Pedersen Kontaktperson Sør-Rogaland    
Styremedlem  Ruth Føreland  Kontaktperson Agder vest    
Styremedlem  Anett Gjerstad  Kontaktperson Agder øst 
Varamedlem  Rune Hallgren ,   Varamedlem Thorbjørn Berg   
Delegater  Anett Gjerstad, Christian W. Pedersen, Jostein Birkelid og May Hilde Jensen    
Delegat (varamedlemer) Oddmund Heskestad og Johnny Riber 
Revisor   May Hilde Jensen    
Webansvarlig  Tor Henriksen    
Leder valgkomitèen Johnny Riber    
Medlem valgkomitèen Hildegunn Reitan    
Medlem valgkomitèen Vidar Petter Øyra    
 
Fra hovedkontoret var Daglig leder Rune Haarberg. Med på møtene lørdag og Søndag. 

    

AGENDA 

Velkommen og informasjon (gjennomgang av innkalling) 

Leder informerte om sikkerhets rutiner, rømmings veier etc. Og hvorfor vi var samlet her, 

med angitt agenda. 

 
Reiseregning (gjennomgang ved kasserer) 
Rask gjennomgang, forklaring på hva som er dekket fks. Kjøre godtgjørelse under det som er 
skattbart ihht. Gjeldende regelverk.  
 

Presentasjon (ved leder/alle) 

Presentasjon av samtlige deltakere på møtet. En viktig del, siden vi er mange nye, og en fin 

måte å bli litt bedre kjent.  



 
 

 

 

Info vedr.  Økonomi (revisor/kasserer) 

Kort info vedr. den økonomiske balansen, videre at ny innmelding til Brønnøysund 

registrene, har blitt sent fra tidligere kassere, det forventes ca. 1 mnd. for å motta 

godkjenning /registrering derfra. 

 

Gnist og Norsk Bobilforening med  (webansvarlig Tor Henriksen) 
Tor Henriksen veiledes oss i en solid gjennomgang av Bobilforeningens WEB side via Gnist, 
og hva vi kan finne der som medlems fordeler aktivitetskalender osv. Anbefales at 
medlemmer bruker denne siden aktivt for kunne se hva som er planlagt i fremtiden. Dette 
finnes i aktivitetskalenderen, som er for alle regioner og en kan også velg for den regionen 
man hører til.  

Oppgaver: 

 

1. Treffkoordinator 
Vi er i så heldige å ha med oss Jostein Birkelid på laget, som har lang erfaring med å 
arrangere treff, Syns koordinator passet ikke, men er villig til å hjelpe til som veileder,  
samt kanskje lage en slags veileder/bruksanvisning, siden der er mange ting å ha i 
bakhodet når man skal arrangere treff, som brann, politi etc. Videre vil han skrive et 
brev gjennom styre for å vekke gløden i tidligere arrangører. 
 

2. Lotteri/ gevinster fra næringslivet? (Samordning) 

Det var en ganske så god enighet at vi må redusere mengden av gevinster da det er 
tidkrevende å samle inn gevinster, og det tar tid å selge lodd og trekninger som tar lang 
tid. Mulighet for mindre mengde, og kanskje kjøpe gevinster. 
 

3. Avviksskjema? 
Enighet at vi må få til en avviksrapportering, dette bør ligge på WEB og mulighet for 
utskrift. Dette må også kunne legges inn anonymt. Som i de fleste bedrifter skal ett 
avvik behandles med tilbake rapportering, men en løsning/ forklaring på avviket. 

 

4. Hjertestarter 
Region sør har 4 hjertestartere, Hvor Anett Gjerstad har en hvor paddene har gått ut 
på dato. Dette må sjekkes opp hvor man får nye oppdaterte og at batteriene er ok. 
Styret må diskutere hvordan dette kan arrangeres, siden det er ett viktig apparat på 
diverse treff etc. 

 



 
 
 
 

5. Jubileumsmerker. 
Lokal region sender til hovedkontor med hvem og hvor lenge. Jubileums merker gis 
etter 5 – 10 – 15 og 20 års medlemskap. Det bør også vedlegges ett standard takke 
brev til de som mottar merket. En overordna jobbeskrivelse fra Hovedkontoret 
hvordan systematisere denne delen. Det viser seg at ikke alle har mottatt merker selv 
om det har vært medlemmer lengre en nevnte medlemskaps lengde.    

 
6. Saker som må fylles opp?  

7. Flekkefjord/Frafjord/Kvinesdal? 
Her har det vært et system hvor hver 6 overnatting er gratis, dette systemet er meget 
sier seg selv er meget vanskelig å admittere. Derfor av sluttes denne ordningen 15/10 
då.  Ved Tengs camping har der vært en muntlig avtale med tidligere driver, som 
nåværende driver ikke kjenner til.  
Kan prøve å kontakte de om de heller kan gi oss en gratis overnatting som gevinst.    
I Kvinesdal vil kommunen lage en skate rampe nær bobil parkeringen. Foreningen har 
blitt kontaktet om å klage på dette vedtaket fra kommunen, men NB kan ikke blande 
seg inn i kommune politiske avgjørelser.  

 
8. Diverse 

• Det har blitt satt opp diverse skilter som ikke er misvisende, som parkering 
kun for personbiler, og hva er definisjonen på personbiler. 

• Styret bestemmer en aktivitetsplan / års hjul for de forskjellige 
arrangementer. 

• Vi må være synlige for andre medlemmer 

• Neste Samling/arbeidsmøte bel bestemt til 14-16 April 2023, lokasjon vil bli 
bestemt i god tid. 

• Årsmøtet er satt til første helga i juni 2023, sted ikke bestemt ennå. 
 

 

 

Gruppearbeid: 



 
Her skulle de forskjellige gruppene gå igjennom de temaene som er nevnt nedenfor.  Og fokusere på 

HVEM – HVA – HVORDAN -NÅR 

• Treff/Julebord/ Årsmøte 
Treff veileder (Jostein) Skal prøve å få tilbake tidligere treff arrangører. 

Julebord tas opp i medlemsmøter 
 

• Medlemsmøter 
Innkalles av styret. 

 

• Nyhetsbrev 
Bør være en månedlig oppdatering. 

 

• Verve nye medlemmer (hvorfor bli medlem i NB?) 
a) Alle som har verv i NB, jobber for å få nye medlemmer.  

b) Oppdaterte foldere to ganger i året hos forhandlere, autoriserte verksteder som server 

bobiler, og hos camping plasser som NB har avtaler med.  

c) Åpne treff, har du bobil er du velkommen, behøver ikke være medlem i NB. Friluftsaktiviteter 

for barn og voksne, Gi små gaver/materiell som mottatt fra NB. Tema helger, Vise stolthet av 

å være medlem. 

d) Tema helger vår og høst. NB lager aktivitetsplan (års hjul ) for regionen.  

 

• Glemmer vi «yngre medlemmer» ???  barn? / enslige? 

Åpne treff, har du bobil er du velkommen, behøver ikke være medlem i NB. Friluftsaktiviteter for 

barn og voksne, Gi små gaver/materiell som mottatt fra NB. Tema helger, Vise stolthet av å være 

medlem i NB.  

 

• Samarbeidspartnere/leverandører/ KNA/SVV/ Messer 
a) Distrikt kontakter, styret og medlemmer varsler eller rapporterer ved mangler. 

Landsdekkende via Hovedkontoret.  

b) Kontinuerlig prosess, månedlig sjekk. 

c) Nyhetsbrev månedlig via WEB 

Til sist skryt av leder: 

På avsluttende møte, hadde klart å lære seg alle navnene på samtlige deltakere (mange nye)  + 

navnene på ektefeller/ledsagere.  Ett vel gjennomført og Positivt møte hvor ivrige diskusjoner var til 

enhver tid der.          


