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Sted: Huset. Sandnes kl 12.00 

  

Saksliste:     

Sak 1: Åpning og konstituering 

Kunngjort på hjemmesiden og på e-post til alle medlemmer i avd. den 7. desember og 

innkalling til årsmøtet på hjemmesiden, e-post og sms 22. januar. 

 

Sak 2: Valg av dirigent, møtesekretær og to medlemmer til protokollunderskrivning. 

 

Sak 3: Årsberetning. 

Sak 4: Regnskap og revisjonsberetning 

 

Sak 5: Innkommende forslag 

 

Sak 6: Budsjett 

 

Sak 7: Valg 

 

Sak 8 Avslutning.  

 

 

Sak 

1 

Åpning og konstituering 

Kunngjort på hjemmesiden og på e-post til alle medlemmer i avd. den 7. desember og innkalling 

til årsmøtet på hjemmesiden, e-post og sms 22. januar. 

 Leder startet møte med å ønske velkommen til årsmøtet. 

1 min. stillhet for avdøde Andrea Benonisen som var medlem. 

 

Ingen merknader til innkallingen. 

 

Sak 

2 

Valg av dirigent, møtesekretær og to medlemmer til protokollunderskrivning. 

 Årsmøtet valgte  

 Møtedirigent – Trond Ingar Otterholm 

 Møtesekretær – Elisabeth Johansen 

 Underskrivelse protokoll – Olav Tuftene og Line Otterholm 

Sak 

3 

Årsberetning. 

 Årsberetningen med de endrede skrivefeil og mangler ble lest opp av møtedirigenten. 

 Spørsmål: Om det var rett medlemstall som ble opplyst. 

 Styret svarte at det var antall familie-enheter som brukes. Det reelle tallet er høyere. 

 

Ingen merknader til årsberetningen. 

 

Sak 4 Regnskap og revisjonsberetning 
 Kasserer leste opp det forelagte regnskapet for årsmøtet. 

Avdelingen har en sunn og god økonomi. 
Siste avdraget på «strømlånet» er i mars og da er avd. gjeldfri. 
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Spørsmål: 

 Hvordan er kommunikasjonen mellom regnskapsbyrået og avd. med tanke på tidligere problematikk? 

Kommunikasjonen er blitt mye bedre. 

 Hvor kommer leieinntektene med og uten strøm for gjestecampere frem i regnskapet? 

Det blir ført inn på konto 3030 leieinntekter Sandnes 

 Hvorfor er Reno-Vest avg. Så lav i forhold til det som er budsjettert? 

Dette grunnet oppsigelse av søppelcontainer. Har kun abonnement på blå-sekker nå som er mye billigere. 

 Hvordan blir regnskapet revidert? 

I følge NBCC’s sentrale vedtekter så er det slik at så lenge man bruker autorisert regnskapsbyrå, bortfaller 

kravet om at regnskapet skal revideres. 

 

 Kommentar til regnskapet er at det er vanskelig å forstå føringen av mva. 

 
Regnskapet vedtas av årsmøtet. 

 

Sak 5 Innkommende forslag 

 Styrets forslag til nytt regelverk platting: 
Tillegg i pkt. nr. 1: 
Etter at platt er oppmontert skal det godkjennes at det er i overenstemmelse med godkjent byggesøknad, slik godkjennelse krever at minst 4 stk fra 

styret, herav leder eller nestleder samt en av plassansvarlige er til stede. 
 

Avstemming: 

Enstemmig vedtatt. 
 

Tillegg i pkt. nr. 2: 

Det ble en del diskusjon vedr bredden på plattingen. Årsmøtet ønsket å avklare bredden på plattingen med hensyn til 

teltes bredde, og derfor ønsket årsmøtet å gå til sak som gjelder reglement for spikertelt før en gikk videre her.  

Dette også fordi Arnt Rune Lillejord har sendt inn forslag for platt under vogn og disse sakene er tilnærmet lik. 
Sak: Endring av reglement 

Ønsker at det gjøres en endring i reglementet slik at det blir lov å bygge en løs platting under draget på vogna, må ikke overskride bredden på vogna 
heller ikke komme lengre frem enn plattingen på telte. Må kunne flyttes av en voksen person slik at man kommer lett til draget ved en eventuell 

krisesituasjon. 
Blir det en endring i reglementet søker jeg om å få bygge platting under draget på vogna. 

Ser penere ut og blir ikke så mye gjørme/ sand som draes inn i telt/ vogn under mye nedbør (regn) da det samles mye vann opp foran vogna. 
Mvh Arnt Rune Lillejord/ Linda Alsos 

Plass 15 

 

Styrets forslag til nytt reglement for spikertelt 
Oddvar informerer om styrets arbeidsprosess fra det ble vedtatt nye endringer på årsmøtet i 2015 og frem til nå. Han har 

hatt kontakt med NBCC’s fagsjef Jørgen Snoen om hjelp til å utforme regelverk for spikertelt. 

Ett vedtatt leirreglement har ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at de som har for store telt pr. dd får stå. Hvis eier 

søker på ny plass på Sandnes gjelder brannavstanden på den utlyste plassen. 

 

Møtedirigenten leser for årsmøtet det foreslåtte endringene i reglementet for spikertelt. 

 

Overskriften: 
Reglement for termotelt (spikertelt) på Sandnes 

 

Nr. 1: tillegg til dagens reglement i dette punktet 
Etter at termorteltet er oppmontert skal det godkjennes at det er i overenstemmelse med godkjent byggesøknad, slik godkjennelse krever at minst 4 stk 

fra styret, herav leder eller nestleder samt en av plassansvarlige er til stede. 
 

Nr. 2:  
- Minimum brannavstand på den aktuelle plassen skal aldri brytes. 

- Teltets størrelse skal ikke overskride 15.00 kvadrat meter målt utvendig på ytterste bord på vegg. 
- Teltet skal maksimum være 20.00 cm høyere enn vognens tak. 

- Det skal maksimum være 10.00 cm åpning mellom vogn og telt. 
Nr. 3 
Kun endringer av ordet spikertelt til termotelt 

Nr. 5: 
Kun endringer av ordet spikertelt til termotelt 
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Kommentarer: 

 Brannavstanden bør angis i reglementet. 

Svar: Brannavstanden er kjent på plassen. Blir den endret vil dette komme frem. 

 Brannavstanden bør stå i kontraktene til hver enkelt plassleier. 

 

 

Forslag fra Johnny Tollefsen: 

At spikertelt og vogn har en samlet bredde på 525 cm, med ferdigattest etter oppføring. Det måles fra ytterste kledning 

spikertelt og ytterste punkt på vognen. 

Dette blir et tillegg til dagens reglement.  

 

Forslag fra Olav Tuftene: 

Å stryke alt av regler for spikertelt og la kommunen ta seg av de eventuelle sanksjonene med tanke på brannavstand. 
 

Forslag fra Kjell Einar Bergersen: 

Brannavstanden angis som et tillegg i reglementet. 

 

Avstemming 

Forslag Olav Tuftene     for: 1 

Forslag styret                mot: 33 

Olav Tuftene sitt forslag falt. 

 

Styrets forslag tillegg i pkt. nr. 1: 

Enstemmig vedtatt. 
 

Pkt. nr. 2: 

Avstemming  

Dagens reglement, slik som vi har det nå, eller et av de andre forslagene. 

 For endringer: 26 

 Mot endringer: 7 
Årsmøtet ønsker endringer i dagens reglement. 

 

Avstemming Johnny Tollefsen sitt forslag 

                     Styrets forslag 

 J. Tollefsen : 8 

 Styret :          26 

Johnny Tollefsen sitt forslag falt. 
 

Avstemming 

Forslag fra Kjell Einar Bergersen 

Brannavstand skal stå i reglementet:   7 

Styrets forslag:                                   26 

Kjell Einar sitt forlag falt. 
 

Etter avstemming gjelder følgende for reglement for termotelt:  

Nr.1 
Det kan gis tillatelse til bygging av termotelt som en permanent montasje (står oppmontert når vognen flyttes fra 

plassen), etter at styret har godkjent skriftlig søknad med målskisse over termoteltet. Slik tillatelse krever at minst 4 stk. 

fra styret, herav leder eller nestleder samt en av plassansvarlige er til stede. Etter at termoteltet er oppmontert skal det 

godkjennes at det er i overenstemmelse med godkjent byggesøknad, slik godkjennelse krever at minst 4 stk. fra styret, 

herav leder eller nestleder samt en av plassansvarlige er til stede. 

Nr.2 

Størrelse på termotelt: 

- Minimum brannavstand på den aktuelle plassen skal aldri brytes. 

- Teltets størrelse skal ikke overskride 15.00 kvadrat meter målt utvendig på ytterste bord på vegg. 

- Takutstikk maks 1,5 m i lengderetning i begge ender, dog ikke utenfor plattens lengde. 

- Teltet skal maksimum være 20.00 cm høyere enn vognens tak. 
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- Det skal maksimum være 10.00 cm åpning mellom vogn og telt. 

Nr.3 

Montasje av termotelt: 

- Termoteltet festes forsvarlig. 

- Når vognen fjernes fra termoteltet erstattes vognåpningen med en lettvegg (kryssfiner) som festes forsvarlig til 

termoteltet. 

- Lettveggen males hvit, eller samme farge som teltet. Termoteltets fasader skal ha glatte plater eller 

dobbeltfalset bordkledning, slik som sanitærbygget og”Huset”. 

Nr. 4 

Teltet må ikke ha overheng (takskjegg) som stikker ut slik at dette er til hinder for nabovogner i å komme til/fra sine 

respektive plasser. 

 

Nr. 5 

Søknad om bygging av termotelt eller endring av termotelt sendes på epost til plassansvarlig med 
kopi til leder og sekretær. Sendes dette i vanlig post, sendes det til NBCC avd. Andøy, postboks 128, 

8483 ANDENES. 

 

Tilbake til saken vedr reglement platting. 
Nr 2: 

Avstemming  

Dagens reglement 1 

Styrets forslag     33 

 

Etter avstemming er følende blitt vedtatt i nr. 2: 

Størrelse på platten: 

•Lengden maksimum 9.00 meter på platting. 

•Bredden skal ikke overstige 2,50 meter, eller være bredere enn teltet. 

•V/ forskyvning av vogn i forhold til platt kan det, etter skriftlig søknad med målskisse, gis tillatelse fra styret. Slik 

tillatelse krever at minst 4 stk. fra styret, herav leder eller nestleder, samt en av de plassansvarlige er til stede. NB! 

Gjelder også ved bytte av vogn. 

 
Nr 3: 

Avstemming for å innføre platt under vogn: 

For: 29 

Mot: 5 

Årsmøtet vedtar å kunne ha platt under vogn. 

 
Trond Ingar foreslo endring i ordlyden til nr. 3 til følgende: 

Det tillates platt under vogna, dersom dette ikke reduserer brann avstanden og ikke er til hinder for andre. Platt må ikke 

overskride bredden som vogna krever for å komme på plass, heller ikke komme lengre frem/bak enn plattingen på teltet, 

dog ikke lenger enn 50,00 cm forbi drag. Plattingen må være utformet slik at vognen kan fjernes uten å gjøre 

bygningsmessige tiltak. (Platt må kunne kjøres over) 

 

Avstemming: 

For tillegg:   29 

Mot tillegg:   5 

 

Etter avstemming vedtas Trond Ingar sine tillegg i pkt. nr. 3 og blir følgende: 
Platt under vogn: 

Det tillates platt under vogna, dersom dette ikke reduserer brann avstanden og ikke er til hinder for andre. Platt må ikke 

overskride bredden som vogna krever for å komme på plass, heller ikke komme lengre frem/bak enn plattingen på teltet 

dog ikke lenger enn 50,00 cm forbi drag. Plattingen må være utformet slik at vognen kan fjernes uten å gjøre 

bygningsmessige tiltak. (Platt må kunne kjøres over) 

Det tillates bygningsmessige tiltak for å skjerme mellom platt/mark og vogn. Dette må være utformet slik at det ikke er 

til hinder for å fjerne vognen ved akutt behov. 
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Avstemming  

Forslag Arnt Rune Lillejord:  2 

Forslag Trond I/styret:          32 

 

Følgende reglement for platting er vedtatt av årsmøtet: 

Nr. 1 

Det kan gis tillatelse til bygging av platt som en permanent montasje (står oppmontert når vognen flyttes fra plassen), 

etter at styret har godkjent skriftlig søknad med målskisse over platten. Slik tillatelse krever at minst 4 stk fra styret, 

herav leder eller nestleder samt en a plassansvarlige er tilstede. 

Etter at platt er oppmontert skal det godkjennes at det er i overenstemmelse med godkjent byggesøknad, slik 

godkjennelse krever at minst 4 stk. fra styret, herav leder eller nestleder samt en av plassansvarlige er til stede. 

Nr. 2 

Størrelse på platten: 

•Lengden maksimum 9.00 meter på platting. 
•Bredden skal ikke overstige 2,50 meter, eller være bredere enn teltet. 

•V/ forskyvning av vogn i forhold til platt kan det, etter skriftlig søknad med målskisse, gis tillatelse 

fra styret.  

Slik tillatelse krever at minst 4 stk. fra styret, herav leder eller nestleder, samt en av de plassansvarlige er til stede. NB! 

Gjelder også ved bytte av vogn. 

Nr. 3 

Det tillates platt under vogna, dersom dette ikke reduserer brann avstanden og ikke er til hinder for andre. Platt må ikke 

overskride bredden som vogna krever for å komme på plass, heller ikke komme lengre frem/bak enn plattingen på teltet 

dog ikke lenger enn 50,00 cm forbi drag. Plattingen må være utformet slik at vognen kan fjernes uten å gjøre 

bygningsmessige tiltak. (Platt må kunne kjøres over) 

Det tillates bygningsmessige tiltak for å skjerme mellom platt/mark og vogn. Dette må være utformet slik at det ikke er 

til hinder for å fjerne vognen ved akutt behov. 

Nr. 4 

Montasje av platt: 

Platten monteres og festes forsvarlig, slik at den ikke løsner ved evt. Sterk vind. Løser deler som blir satt på platten skal 

sikres. 

Nr. 5 
Platten må ikke utformes slik at denne hindrer nabovogner i å komme til/fra sine respektive plasser. 

Nr. 6 

Søknad om bygging av platt, endring av platting og lignende, sendes på e-post til plassansvarlig med kopi til leder og 

sekretær. Sendes dette i vanlig post adresseres dette til NBCC avd. Andøy, postboks 

128, 8483 ANDENES. 

 

 

Nr. 18, Bål: 
Styrets forslag:  
Bål og bruk av åpen ild mellom vognene er ikke tillatt. Det er kun tillatt på åpne områder på plassen. 

Ved bruk av åpen ild på disse plassene skal det utvises hensyn og fornuft. Det vil si, et lite bål med egnet ved (lite gnister) og i egnet ildsted. 

 

Trond Ingar satte frem følgende forslag: 

Ved bruk av åpen ild bes det utvises sunn fornuft. 

 

Styret valgte å trekke sitt forslag. 

 

Avstemming 

Dagens reglement:              3 

Trond Ingar sitt forslag:    31 

 
Årsmøtet vedtar følgende i pkt. 18, Bål: 

Ved bruk av åpen ild bes det utvises sunn fornuft. 

 

Honorar til styremedlemmer 
Siden avdelingen har inngått avtale med autorisert regnskapsbyrå, har styret satt frem forslag for å endring av honorar til 

styremedlemmene. 
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Leder 3.000 kr 

Nestleder 1.500 kr 

Kasserer 1.500 kr 

Sekretær 1.500 kr 

Webmaster 1.500 kr 

Styremedlemmer 3 stk. a 500 kr 

 

Styret ber årsmøtet i et notat til årsmøtepapirene at nåværende webmaster ikke berøres av den foreslåtte endring av 

honorar til webmaster. Endringen trer i kraft ved valg av ny webmaster. 

Avstemming 

Enstemmig vedtatt. 
 

Dermed er ikke honorar til webmaster en sak til årsmøtet. 

 
Forslag Trond Ingar: 

For å få utbetalt honorar kreves det minimum 75% deltakelse på styremøtene. 

 

Avstemming: 

For Trond Ingar sitt forslag:   8 

Mot                                        24 

Trond Ingar sitt forslag falt. 

 

Avstemming for gjeldende honorar og styrets forslag 

Gjeldende honorar: 

Styrets forslag:        Enstemmig vedtatt        

 

Årsmøtet vedtar følgende satser for honorar til styremedlemmene: 

Leder 3.000 kr 

Nestleder 1.500 kr 

Kasserer 1.500 kr 

Sekretær 1.500 kr 
Styremedlemmer 3 stk. a 500 kr 

 

Sak 6 Budsjett 

 Kasserer leser opp vedlagte budsjett til årsmøtet med endringer av årsmøtets beslutninger. 

 

Elisabeth Johansen stilte spørsmål hvorfor det var budsjettert med 5.000 på kommunale avgifter/Reno-Vest når 

regnskapet viste liten aktivitet på den posten. 

Kasserer svarte at septiktømming er også med her og ikke enda er fakturert. 

 

Årsmøtet vedtar budsjettet. 

 

Sak 7 Valg 

 Leder i valkomiteen Trond Ingar informerte årsmøte om deres arbeid. 

 

Følgende innstilling til styremedlemmer fra valgkomiteen er: 

Leder Ørjan Kristiansen, 2 år, gjenvalgt 

Sekretær Heid-Julie Holmen, 2 år, ny 

Styremedlem Morten Lysaker, 2 år, ny 

Styremedlem Sylvi Øygård, 2 år, ny 

Varamedlem Ernst Mikkelsen, 1 år, ny 

Varamedlem Børre Brynjulfsen, 1 år, gjenvalgt 

 

Årsmøtet vedtok valgkomiteens innstillig. 

 
Revisor Kjell Einar Bergersen, 2 år 

Valg av revisor utgår så lenge en har avtale med regnskapskontor. 
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Valg av Ridderkollegium 1 år: 

Leder Kjell Einar Bergersen, gjenvalg 

           Torill Jensen, gjenvalg 

           Jan Arild Hansen, gjenvalg 

Vedtatt. 
 

Valg av valgkomite 1 år: 

Leder Trond Ingar Otterholm, gjenvalg 

Johnny Tollefsen, gjenvalg 

Bertil Sareussen, gjenvalg 

Vara: Silje Reinholdtsen, gjenvalg 

Vedtatt. 

 

Sak 8 Avslutning 

 Leder takket avtroppende styremedlemmer Tommy Jensen, Pål Vidar Nilsen, Bjørn Osenbroch og Tommy Andreassen 

med blomster og gave som takk for god innsats. 

Leder takket til slutt årsmøtet for oppmøte og avsluttet møtet.  

 

 
Underskrift: 

 

 

 

________________________________________         

Olav Tuftene 

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 
Line Otterholm 

 


