
Norsk Bobilforening 

Region Sør 
 

Referat fra styremøte 

27.10.2022  kl.19.00-21.00 

Til stede: Irene Sande, Anett Mari Gjerstad, Ruth Føreland, Anne Karin Pedersen, 

Olaus Meltveit, Anders Johnsen, Thorbjørn Berg, Rune Hallgren, Tor 

Henriksen(webansvarlig) 

 

  

  

Forfall: 

 

Møtested: 

 

Referent: 

 

 

Teams 

 

Irene Sande/ Ruth Føreland 

 

 

 

Sak 30/22  Revidere Aktivitetsplan 

  Aktivitetsplanen er revidert og godkjent. 

 

Sak 31/22  Medlemsmøte 12.11.2022 

  Status ved Anne Karin og Tobben:  

-Gjøre kjent blant medlemmene hvor de finner oppdaterte opplysninger om hva 

som skjer i Norsk Bobilforening. Bobilforeningen.no og GNIST. 

-Få tilbakemelding fra medlemmene om hva de ønsker at foreningen skal jobbe 

med videre. 

I samarbeid med våre samarbeidspartnere så som RSA, Abobil o.s.v forsøke å 

arrangere medlemskvelder. 

Sak 32/22 Hjertestarter-kurs 

  Ruth tar ansvar for å kontakte organisasjoner i Rogaland og Agder.  

Henter inn priser og tidspunkter. 

 



 

Sak 33/22 Evaluering/ tilbakemeldingsskjema? 

  Styret besluttet å forsøke dette på nett og i forbindelse med treff.  

Sak 34/22 Fysisk styremøte 2023 

  Styret møtes igjen til fysisk møte 10.-12. februar i Egersund. 

Sak 35/22 Giveaways NB! 

  Vi må bli flinkere til å dele ut giveaways.   

  Alle tillitsvalgte bør ha dette i bilene sine. 

  

Sak 36/22 Søknad om støtte Julebord Bore 

  Godkjent. 

 

Sak 37/22 Revidere/fornye avtaler 

-Camp Lyngdal: Plassen er pr. nå stengt så Irene tar kontakt med Bjørnar i 

februar 2023. På telefon ser han også muligheten for å arrangere et eventuelt 

familietreff kun for våre medlemmer.  

  -NAF Steinsnes, Egersund: Irene var i møte med nye drivere onsdag 19. oktober.  

Campingplassen har i utgangspunktet meget gode priser, men ønsker et 

samarbeid med Norsk Bobilforening. De kan tilby våre medlemmer 10% rabatt i 

perioden 15.09-15.05. Det vil også bli diskutert muligheten for å arrangere treff 

på plassen. 

Sak 38/22 Budsjett og Årsmøtepapirer 2023 

  Blir utarbeidet på styremøte i februar. 

 

Sak 39/22 Evalueringsskjema fra møte i Mandal 

  Gjennomgang og diskusjon. 

  Arbeidsmøte ble godt gjennomført og nytt arbeidsmøte arrangeres i 2023. 

 



 

Eventuelt! Sak 40/22 Treff Hommen Gård 

  Anders og Anne Gro ønsker å arrangere treff på Hommen Gård i  

2023.  Styret ser meget positivt på dette. Det utarbeides forslag innen utgangen 

av 2022. 

   

Eventuelt! -Portrettfoto på GNIST. 

   Alle styremedlemmer sender inn foto til Tor. 

  -Mer fokus på enslige/Tor 

  -Det er viktig både å rekrutere, men også beholde medlemmene. 

  -Vi ønsker at alle skal inkluderes og motiveres.  

  -Det er ønske om flere typer treff med diverse tema. 

  -Referat fra LS-møter ligger i Gnist. 

  -Minireferat fra LS-møte finner dere i neste bobilblad. 

  -Oppdatering av brosjyrer og innmeldingsskjema må oppdateres sentralt. 

   Tor tar saken sentralt. 

 

 

 


