
Innkomne saker årsmøtet 2023 

Sak 1 fra Tommy Andreassen 

Forslag til vedtaks endring spikertelt NBCC avd. Andøy 

Foreslår herved en endring i vedtektene for spikertelt som er plassert på Sandes 
camping. 

Alle må ha levert samsvarserklæring innen utgang av 2023.  
For alle nyetableringer eller flytting av plass før utgang av 2023 må det leveres 
samsvarserklæring før spikertelt kan tas i bruk. 
MVH Tommy Andreassen Plass nr 12 

 Styrets innstilling til Årsmøtet; 

Styret støtter forslag fra Tommy Andreassen, og viser i så henseende til styrets tidligere 
henstilling til alle plasseier om å fremskaffe slik Samsvarserklæring. Styret anmoder om at 
alle plass leiere legger frem slik, samsvarserklæring innen høsttreffet 2023 

 

  



Sak 2 fra Tommy Andreassen 

Forslag til vedtaks endring for styret i NBCC avd. Andøy. 

Jeg vet at sittende styret vil eller kommer til å fremme forslag til årsmøtet i NBCC avd. 
Andøy om at styremedlemmer skal slippe å ha arrangement i perioden de sitter og 1 år etterpå. 
Har selv sittet i styret i 2 perioder som sekretær og syns ikke arbeidsbelastningen er stor at jeg 
skulle slippe å arrangere treff etc.  
Her kommer mitt forslag til årsmøte for NBCC avd. Andøy. 
 
De i styret som jeg foreslår skal slippe å arrangere treff etc er følgende: 
Leder, kasserer og leder av plasskomiteen. 
Foreslår også at de som sitter i styret blir avmerket på arrangement listen, slik at alle kan se og 
dersom det lar seg gjøre unngå at styremedlemmer blir satt opp. Men dersom det er mange år 
siden ett styremedlem hadde treff etc så skal selvfølgelig vedkommende settes opp på lik linje 
som de andre medlemmene på Sandes camping.                  
 
MVH Tommy Andreassen Plass nr 12 

Styrets innstilling til Årsmøtet; 

Styret er av den formening at arbeidsbelastningen på styrets medlemmer er stor til tider. Alle 
har stilt opp frivilling til å sitte i sine verv, dette gjør hvert enkelt styremedlem, enten de er 
leder eller ordinært medlem i styret uten noen særlig kompensasjon for dette. Styret 
gjennomfører mellom 8-12 styremøter i løpet av ett caravan år. Det er først i 2022 at 
styretsmedlemmer har mottatt en liten kompensasjon for leder og kasserer var 
kompensasjonen på kr. 2000.- mens for ordinært styremedlem var kompensasjonen kr. 1000.- 
Her snakker vi om årsbeløp. Selv om belastningen for å sitte i styret er klart størst for de 
medlemmer som innehar verv som Leder, nestleder, kasserer og Plasskomiteleder, har alle av 
styrets medlemmer mellom. 50 -100 timer til møter, saksforberedelse og deltagelse på møter, 
e3nten dette er styremøter eller det er medlemsmøter.  

Samtidig vil styret uttrykke at en er uenig i forslag 2, om styrets engasjement i arrangementer. 
Slik klubben er organisert, er dette i strid med Vedtektene til NBCC, som fastslår at Styret for 
Klubben skal være uavhengig av drift av plassen. Jamfør vedtektenes § 14. 9 
«Campingplasser drevet av en NBCC avdeling skal ha en egen plasskomite som drifter 
campingplassen, og sørger for den daglige driften. Plass komitéen skal ikke være 
avdelingsstyret, men plasskomiteen kan ha ett – 1- medlem som tiltrer avdelingsstyret.».  

Med denne formuleringen skal en i utgangspunktet ha en Plass-komite, slik vi kan tolke det vi 
har, Men det er denne komiteen som skal drift hele campingen. Slik er det ikke i Andøy, 
derfor blir merbelastningen ekstra stor på alle medlemmene i styret. Det må også legges til at 
alle av styrets medlemmer, med unntak an Leder, nestleder og kasserer, har ansvaret for hver 
sin komite, som rapporterer til styret gjennom alle styremøter 

Det å sitte i styret bør ikke premieres med å pålegge styrets medlemmer flere oppgaver, og 
derved gi demotivasjon for å stille opp for klubbens medlemmer neste 24 timer i døgnet. 
Styret ber derfor klubbens årsmøte om å stemme ned forslaget fra Tommy Andreassen. 


