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Norsk Bobilforening                 

Region Sør 
 

 

Referat fra styremøte 

24.11.2022  kl.19.00-21.00 

 

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

Anders Johnsen, Thorbjørn Berg, Rune Hallgren,                                       

Tor Henriksen(webansvarlig) 

 

 Gjester:  

Jostein Birkelid: Orienterer om fremdriften vedr. Årsmøte 2023 i Skudenes 

på Karmøy. 

Rolf Wiksnes: Orienterer vedr. samarbeidet med Haugesund kommune om 

sentrale bobilparkeringer. 

 

  

Forfall: 

 

Møtested: 

 

Referent: 

Olaus Meltveit 

 

Teams 

 

Irene Sande/ Ruth Føreland 

 

 

 

Sak 30/22  Revidere Aktivitetsplan 

  Aktivitetsplanen er revidert og godkjent. 

 

 

Sak 31/22  Medlemsmøte 12.11.2022 

Anne Karin og Tobben ledet medlemsmøte 12.11.2022 på Bore samfunnshus.   

Ca. 40 medlemmer var til stede på møte. 
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Det ble redegjort for styrets arbeid og intensjoner fremover, samt opplysninger 

hvor medlemmene kan finne informasjon om diverse planlagte aktiviteter for 

regionen. Regionen har også utarbeidet et meldeskjema som kan benyttes når 

medlemmene har noe å melde inn til styret. Til slutt ble det gjennomført 

gruppearbeid der medlemmene ble bed om å notere ned det de ønsker styret 

skal jobbe med videre fremover.   

Tobben lager et resyme fra julebordet på Bore og ber Cecilie oversende bilder 

som kan brukes til innlegg i neste utgave av Bobilen.  

   

Sak 32/22 Hjertestarter-kurs 

3 - timers Førstehjelpskurs inkl. bruk av Hjertestarter avholdes 17.januar kl. 

17:30-20:30 i Stavanger og Kristiansand med Røde Kors Førstehjelp A/S 

Sted: Vesterveien 6 i Kristiansand. Påmelding til Ruth Føreland tlf. 95720481.   

Sted: Nikkelveien 14, 4313 Sandnes. Påmelding til Irene Sande tlf. 48505792. 

FRIST FOR PÅMELDING: 9. JANUAR 2023.  

  

Sak 34/22 Fysisk styremøte 2023 

  Styre ble enige om at alle tillitsvalgte møter på Steinsnes Camping i Egersund 

  for et nytt arbeidsmøte 10.-12.02.2023. 

 

Sak 35/22 Giveaways NB! 

  Vi må bli flinkere til å dele ut Giveaways.   

  Alle tillitsvalgte bør ha dette i bilene sine.  

  «Liten koffert» vil bli utdelt den enkelte på møte i februar. 

  

Sak 38/22 Budsjett og Årsmøtepapirer 2023 

  Blir utarbeidet på styremøte i februar. 
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Sak 40/22 Treff Hommen Gård 

Ruth og Anett vil besøke stedet i januar og sammen med Anders og Anne Gro 

fastsette dato og legge en videre plan for treffet. 

 

Sak 41/22 Støtte til Årsmøte 2023 i Skudenes på Karmøy 

  Styret godkjente kr. 35.000,00 i støtte til årsmøtetreffet 2023. 

 

Årsmøtetreffet i Skudenes på Karmøy 2023: 

Jostein Birkelid orienterte om fremdriften i organiseringen og planleggingen av Årsmøtetreffet 

på Karmøy 2023. Han har tett dialog med kommunen med fokus på sikkerheten rundt treffet.  

Jostein gjør en stor og god jobb her sammen med sine håndplukkete verter som skal 

gjennomføre treffet. Dette er det bare å glede seg til. 

 

Nye bobilparkeringer sentralt i Haugesund. 

Rolf Wiksnes orienterte styret om samarbeidet med Haugesund kommune vedrørende nye 

bobilparkeringer sentralt i Haugesund. Rolf vil utarbeide en mal som kan benyttes ved lignende 

prokjekt i andre kommuner. Rolf vil være vår mann og leder for denne type arbeid i vår region.  

 

 


