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Dato: 
Klokkeslett 
Sted: 

Onsdag den 27. Oktober 2021  
19:00. 
Monica Edvardsen, Bleik 

Styret 
 
 
Andre 
inviterte 

Halvar Rønneberg, Monica Edvardsen, Kine E. J. Westjord, Line Wangen, 
Torgeir Schaug, Tommy Andreassen 
Fravær: Line Wangen 
 
Varamedlemmer: Børre Brynjulfsen og Ole Jensen 
Fravær: Børre Brynjulfsen 

Saksliste:  
Sak xx-21 Orientering: 

- Lederkonferansen 2021 – Gardermoen 
- Koronasituasjonen – Tilbake til det normale 
- Medlemsoversikt pr september 2021 

Det er XX utmeldinger i 2021 
Det er registert 113 medlemmer  pr September 2021 

- Økonomistatus pt. Oktober 2021 
 

 Vedtak: 
- Lederkonferanse 2021 Gardemoen, ingen deltakere fra avdelingen. 
- Koronasituasjonen- Normal situasjon. 
- Medlemsoversikt- 113 medlemmer. 
- Økonomi- god økonomi. 

Sak xx-21 Orientering fra Webmaster 

Leder har invitert Webmaster til å gi Styret en orientering om samarbeid – 
utfordringer osv. 

Utgår. 
 Sak xx – 21 Plass 24 

Blir orientert om på møtet. 

Vedtak: 

Lekeplass komiteen ønsker å sette en lekehytte på plass nr 24 midlertidig. 

Lekeplasskomiteen og plasskomiteen har fått i oppdrag å se på plass nr 26 istedenfor. 

Dersom plasskomiteen mener dette er egnet, så plasseres lekehytten på plass nr 26. 

Kostnad for transport av lekehytte er godkjent av styret. Enstemmig. 
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Sak xx – 21 Oppstart budsjett 2022. 

Dette vil være en sak der vi gir innspill til kasserer og leder om budsjett 2022 

Vedtak: 

-Styret ønsker innspill fra medlemmene på hva som ønskes å bli gjort. 

 

 
Sak xx – 21 Høringsuttalelse av forslag til renovasjonsavgift 

Saksutredning 

«Fritidsbolig: Eiendommer som i matrikkelregisteret er registrert som 
fritidsbolig eller hytte. I tvilstilfelle avgjør kommunen hva som skal regnes 
som fritidsbolig. Permanent campingvogn, det vil si campingvogn som er 
oppstilt på samme oppstillingsområdet i tre måneder eller mer, regnes 
som fritidsbolig. Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som 
permanent oppstilt dersom det kan dokumenteres at den ikke er i bruk» 

Reno vest har satt høringsfristen til 15. november 2021.  

Leder har sendt epost til Reno vest og Andøy kommune for avklaring på hva 
dette betyr for oss på Sannes. om tolkingen av forslaget 

https://www.reno-vest.no/wp-content/uploads/2021/09/Forslag-forskrift-om-
renovasjonsordning-og-gebyr.pdf 

https://www.reno-vest.no/wp-content/uploads/2021/09/Gebyrregulativ-
husholdningsrenovasjon-2022.pdf 

 
Forslag til vedtak: 

Forslag til høringsutkast vedtas oversendt til Reno Vest og Andøy kommune 

Vedtak: 
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Styret vedtar høringsutkast og dette vil bli sendt til Reno Vest og Andøy 
kommune. 

 
Sak xx – 21 Fastsette årsmøte 2022 – Ny behandling 

Saksutredning: 

I henhold til vedtektene i NBCC §9,2 pkt. 9.2.2 Skal avdelingens årsmøte 
avholdes innen 15. februar. Og innkallingen skal være ut til medlemmene inne 
8 uker før årsmøtet. 

Styret har vedtatt at årsmøtet 2022 legges til torsdag 10. februar 2022, på 
Andenes.   

Etter ekstraordinært årsmøte, under orienteringen bad medlemmer om at styret 
så på dette vedtaket engang til, og henstilte til at møtet ble flyttet til lørdag 12. 
februar 2022. 

Styret har vurdert denne saken engang til, men vil ikke omgjøre sitt vedtak om 
å gjennomføre møtet torsdag 10. februar på Andenes. 

Årsaken til dette er at Dette er årsmøtet til hele NBCC avd Andøy, også de 
som ikke har sin vogn eller bobil på Sannes. Ved å legge møtet til andenes, blir 
også disse medlemmene mer inkludert i klubben. Og det vil være lettere for 
disse medlemmene å kunne stille.  

Samtidig så ser selvsagt Styret utfordringer dette måtte ha for medlemmer fra 
andre kommuner i Vesterålen. 

Forslag til Vedtak: 

Styret vedtar å opprettholde sitt vedtak om Årsmøtet 2022  
 
Vedtak: 
Årsmøtet 2022 avholdes på Sandes camping lørdag 12.februar 2022 klokken 
1200 på huset. 
 

Sak xx – 21 Arrangement 2022 
 
Saksopplysninger: 
Styret ber arrangementskomiteen utarbeide en oversikt over arrangementer i 
regi av Andøy Caravanklubb for året 2022: Påske, Pinse, Høsttreff, Julebord 
mm. Herunder forslag til sammensetning av Komiteer 
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Saken legges frem for Styret på neste møte for vedtak 

Vedtak: 

Det vil bli avholdt en årsfest etter årsmøte. 

Arrangementskomiteen hadde ikke listene ferdigstilt. Dette vil bli utarbeidet til 
neste styremøte. 

Sak xx - 21 Eventuelt 
- Plassnr 51 

Vedtak: 
Styret innstiller ihht plasskomiteen sin innstilling. 

- Plassnr 60 
Vedtak: 
Styret innstiller ihht plasskomiteen sin innstilling 

 
Plass nr 30- det er feil på strømavlesning pga muligens feil med strømmåler. 
Vedtak: Plass nr 30 faktureres snittavlesning fra de 2 siste årene. Plassleier 
bes ta bilde av strømmåler de gangene han/de kommer inn til campingen og 
dra hjem igjen. 
 
Søknad om permisjon fra styret som nestleder. 
Vedtak: 
Monika Edvartsen innstiller permisjon fra nestleder i NBCC avd Andøy fra 
DD  til i august 2022. Ole Jensen tiltrer som fast styremedlem. Torgeir Schaug 
tiltrer som nestleder frem til august 2022. 

  

  

 


