
 

Styremøtereferat 
Møte 1. mai 2022 

 
 

 

 

Dato: 
Klokkeslett 
Sted: 

Søndag den 1. mai 2022  
19:00 
Torgeir Schaug, Blåbærveien 1 

Styret 
 
 

Halvar Rønneberg, Torgeir Schaug, Kine Westjord, Nina Jarnæs Skogvoll, Ole 
Jensen (M) 
 
Varamedlemmer: Tommy Jensen 
 
Frafall: Line Wangen 

Saksliste: Møtet ble ledet av Halvar Rønneberg, referat skrevet av Nina Jarnæs Skogvoll 
Sak 47 - 2022 Godkjenne innkallingen 

 
Forslag til vedtak 
Styret godkjenner innkallingen 
 
Vedtak: 
Styret godkjenner innkallingen 

Sak 48 - 2022 Godkjenne saksliste 
 
Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner sakslisten, med følgende varslede saker til eventuelt: 
Følgende utsatte saker fra møte 3. april tas opp til behandling under tidligere 
oppsatte saksnummer: 37 – 41 – 42 – 43 
 
Vedtak: 
Styret godkjenner sakslisten, med følgende varslede saker til eventuelt: 
Følgende utsatte saker fra møte 3. april tas opp til behandling under tidligere 
oppsatte saksnummer: 37 – 41 – 42 – 43 

Sak 49 - 2022 Orienteringer  
- Hvordan gjennomfører vi styremøter, info til nye medlemmer og 

varamedlemmer 
- Om evt avtale med Midnattssol Camping 
- Info om landsstyremøte 28. april 2022 

Se innkalling med saksliste på mailinnkalling 
- 10. og 12. mai med organisasjonskurs på teams (digitalt) for alle som ønsker 

å være med. Kursene vil starte kl. 18.00 og være ferdig kl. 21.00 begge 
dagene. Dette er for ALLE tillitsvalgte i organisasjonen!! Påmelding skjer 
til post@nbocc.no innen 1. mai. 

- Barnas Campingfestival 
Se vedlagte brosyre i mailinnkalling 

- Avdelingers campingplasser 
I Bobil og Caravan Magasinet nr. 2 hvert år pleier vi å ha med oversikt over campingplasser vi har avtale 
med. Fra og med i år skal vi ha med oversikt over de avdelingseide campingplassene. Oversikten skal 
også ligge på hjemmesiden vår. Vi håper det vil lokke flere til å bli medlem og at campingplassene våre 
blir bedre kjent, det er en viktig medlemsfordel. 
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Orienteringer: 
- Økonomistatus ved Kasserer 
- Aktivitetskomite ved Torgeir 
- Plasskomite ved Line 
- Bygningskomite ved Ole 

 
Vedtak: 
Orienteringen er tatt til etterretning. 

Sak 37 – 2022  Sluttavtale med Accountor  
Kundeforholdet med Accountor er nå avsluttet, og de har kreditert og tilbakebetalt 
faktura 1309184, med kr 2556,- 
 
Forslag til vedtak:  
Saken tas til etterretning og avsluttes. 
 
Vedtak: 
Saken tas til etterretning og avsluttes. 

Sak 41 – 2022 Vedlikehold 2022 – Sandnes (dugnadshelg) 
Det er pr dato ikke kommet inn forslag til styret vedrørende vedlikehold på Sandnes, 
og en ber derfor om at komiteene innen 1. mai fremmer skriftlig forslag til 
vedlikehold som er ønsket gjennomført i 2022. Forslagene må inneholde en kort 
beskrivelse av behovet og et kostnadsestimat for tiltaket. 

Med bakgrunn i de forslag som kommer fra komiteene kan Styret legge frem en plan 
for vedlikehold for 2022, og muligens også for 2023, som kan innarbeides i budsjett 
for 2023. Klubbens medlemmer inviteres til å fremme forslag, gjennom Plass- og 
Bygnings-, vei-, strømkomite, om vedlikeholdsbehov innen 1. mai. 

Styret ber komiteene innen 15. mai fremmer skriftlig forslag til vedlikehold som er 
ønsket gjennomført i 2022. Forslagene må inneholde en kort beskrivelse av behovet 
og ett kostnadsestimat for tiltaket.  

Forslag til vedtak:  
Styret inviterer klubbens og plassens medlemmer til dugnadshelg under pinsen 2022. 
Styret vedtar slikt vedlikeholdsprogram under dugnaden: 

- Ole Jensen får hovedansvar til å organisere dugnaden, sammen med leder 
- Rydding i fjæra 
- Grusing av veier 
- Maling? 
- (Fylles videre ut under selve møtet) 
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Vedtak: 
Styret inviterer klubbens og plassens medlemmer til dugnadshelg under pinsen 2022. 
Styret vedtar slikt vedlikeholdsprogram under dugnaden: 

Ole Jensen får hovedansvar til å organisere dugnaden, sammen med leder 

- Rydding i fjæra og uteområdet ellers 
- Grusing av veier 
- Ferist 
- Skyvedør huset 
- Vifter på sanitærhuset 
- Vaske sanitærhuset og huset 
- Løfte/heve kjøkkeninnredning 
- Strøm og strømstolper 
- Sjekke gjerde og porter 
- Beise/smøre platting 

Sak 50 – 2022 Fritak for styret til å sitte i arrangementer  
Det har etter det leder har blitt kjent med vært en muntlig avtale at sittende 
styremedlemmer skal ha fritak for å sitte i treffkomiteer. Det er en relativt høy 
belastning for styrets medlemmer å bekle styreverv alene, om en ikke også skal bli 
pålagt å bekle treffverv i tillegg. Derfor foreslår styret i denne sammenheng at 
Styrets medlemmer og vara medlemmer skal ha et generelt unntak fra å sitte i 
treffkomiteene. I tillegg skal de slippe å sitte som treffkomitemedlemmer i inntil ett 
år etter at de trer ut av Styret. Styrets medlemmer og varamedlemmer som ønsker å 
bidra i treffkomiteene kan selvsagt på frivilling basis ta på seg også slike verv. 

Forslag til vedtak: 
Styrets medlemmer og vara medlemmer skal ha et generelt unntak fra å sitte i 
treffkomiteene. I tillegg skal de slippe å sitte som treffkomitemedlemmer i inntil ett 
år etter at de trer ut av Styret. Styrets medlemmer og varamedlemmer som ønsker å 
bidra i treffkomiteene kan selvsagt på frivilling basis ta på seg også slike verv. 

Vedtak: 
Følgende sak fremmes for Årsmøte 2023: 
Styrets medlemmer og vara medlemmer skal ha et generelt unntak fra å sitte i 
treffkomiteene. I tillegg skal de slippe å sitte som treffkomitemedlemmer i inntil ett 
år etter at de trer ut av Styret. Styrets medlemmer og varamedlemmer som ønsker å 
bidra i treffkomiteene kan selvsagt på frivilling basis ta på seg også slike verv. 

Sak 42 - 2022 Møteplan 1. halvår 2022 og Aktivitetskalender for NBCC Avd Andøy 2022 
 
NBCC avdeling Andøy sin møteplan for våren 2022: 

• 1. mai – Styremøte (Torgeir) 
• 4. juni – Styremøte (Sandnes-Pinsen) 
• 21. juni – Styremøte (Torgeir) (siste møte før sommeren) 
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Styret kan bli kalt inn til ekstraordinære møter ved behov 
 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar møteplan slik: 

• 1. mai – Styremøte (Torgeir) 
• 4. juni – Styremøte (Sandnes-Pinsen) 
• 21. juni – Styremøte (Torgeir) (siste møte før sommeren) 

 
Styret kan bli kalt inn til ekstraordinære møter ved behov 
 
Oversikt over treff 2022 for Andøy 
Treffoversikt 2022 (Forslag fremmet av Tommy Andreassen, en gjør oppmerksom 
på at komiteen ikke har lagt frem en samlet innstilling. Bla er ett styremedlem satt 
opp til påskearrangementet 2023) 
 
Dugnadshelg (pinsen 2022) 
 
Høsttreff 14-16. oktober 2022 
Tommy Andreassen og Linda Beate Hågensen – ledere 
Trond Preben Kristiansen og Bettina Sellevoll 
Hjalmar og Anne-Britt Jensen – på topp 
 
Julebord 26. november 2022 
Pål Vidar og Liss Nilsen – ledere 
Stian og Silje Steffensen 
Sigbjørn Birkeland og Christina Simonsen 
 
Karneval/årsfest 11. februar 2023 
Kjell Einar og Ingunn Bergersen – ledere 
Monica Pettersen 
Marius og Solveig Frantzen 
 
Påske 6.-9. april 2023 
Torgeir og Anne-Randi Schaug – ledere 
Jøran og Heidi Grande 
Marianne Olthuis og Ragnar Ellingsen 
Svein Inge og Oddny Sivertsen – på topp 
 
Møteplanen og treffplan legges ut på våre hjemmesider og på Facebook sidene til 
NBCC avd Andøy. 
 
Vedtak: 
NBCC avdeling Andøy sin møteplan for våren 2022: 
Styret vedtar møteplan slik: 

• 1. mai – Styremøte (Torgeir) 



 

Styremøtereferat 
Møte 1. mai 2022 

 
 

 

 

• 4. juni – Styremøte (Sandnes-Pinsen) 
• 21. juni – Styremøte (Ole) (siste møte før sommeren) 

 
Styret kan bli kalt inn til ekstraordinære møter ved behov 
 
Oversikt over treff 2022 for Andøy 
 
Dugnadshelg (pinsen 2022) 
 
Høsttreff 14-16. oktober 2022 
Tommy Andreassen og Linda Beate Hågensen – ledere 
Trond Preben Kristiansen og Bettina Sellevoll 
Hjalmar og Anne-Britt Jensen – på topp 
 
Julebord 26. november 2022 
Pål Vidar og Liss Nilsen – ledere 
Sigbjørn Birkeland og Christina Simonsen 
Marius og Solveig Frantzen 
 
Karneval/årsfest 11. februar 2023 
Kjell Einar og Ingunn Bergersen – ledere 
Monica Pettersen 
Stian og Silje Steffensen 
 
Påske 6.-9. april 2023 
Sylvi og Geir Anders Nilsen – ledere 
Jøran og Heidi Grande 
Marianne Olthuis og Ragnar Ellingsen 
Svein Inge og Oddny Sivertsen – på topp 
 
Møteplanen og treffplan legges ut på våre hjemmesider og på Facebook sidene til 
NBCC avd Andøy. 

Sak 43 -2022 Årsmøtereferat – Gjennomgang og oppfølging 
Styret skal følge opp vedtak fattet av årsmøtet. Følgende vedtak ble fattet under 
årsmøtet av medlemmene: 

1. Årsmøtet vedtar at Plass nr 26 inndras som utleieplass og omgjøres til 
fellesarealer for Sannes Camping. Samtidig regulerer årsmøtet plassen 
slik plass 25 trekkes ca 10 – 12 meter lengre inn på plass 26,  

- Styret ber Plasskomite om å følge opp og iverksette årsmøtets vedtak 
 
2. Søknader om tildeling av plass på sannes, herunder søknader om 

etablering av platting og/eller spikertelt, skal behandles av Plasskomite. 
Vedtak i plass komiteen sendes til styret, som referat fra komiteen. Plass 
komitéens vedtak sendes som E-post til styret innen 3 dager etter vedtak i 
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komiteen. Styret er ankeorgan og skal være ferdigbehandlet senest 14 
dager etter plasskomiteens behandling.  
Anke fra medlemmer på plasskomiteens vedtak må fremmes styret innen 
1 uke etter at vedtak i plasskomite er gjort, og vedtaket er gjort kjent for 
søker. 
Overordna reguleringsendringer på Sannes er fortsatt styrets ansvar 

- Styret innarbeider vedtektsendringene i reglementet, og dette bekjentgjøres 
på våre hjemmesider. 
 

Saken var opp også på styremøte den 3. april, og styret hadde da følgende 
innvendinger til saken fra årsmøtet: 
Styret stiller spørsmålstegn ved kun å ha en uke på å ferdigstillelse av en eventuell 
anke på plasskomiteens avgjørelse. Styret foreslår minimum 2 uker etter en anke. 

- (husk at dette er en årsmøtesak, og må derfor evt behandles på nytt av et 
ekstra ordinært årsmøte) 

Forslag til vedtak: 
Styret følger opp årsmøtets vedtak som beskrevet i saksfremstillingen. 
 
Vedtak: 
Styret følger opp årsmøtets vedtak som beskrevet i saksfremstillingen. 

Sak 51 – 2022 Eventuelt 

- Sak om nummerendring må legges frem for styret så snart som mulig, og 
bekjent gjøres til plass leiere på Sandnes. Ansvar Plasskomiteen 

- El-tilsyn i mai? 
- Samsvarserklæringer for spikertelt? 

Vedtak: 
Styret tar kontakt med strømkomite. De andre sakene tas til etterretning. 

Det er innhentet tilbud på varmepumpe med WIFI fra to leverandører - begge var på 
kr 25 000,- ferdig montert.  

Det er også innhentet tilbud på nye tak både på sanitær og klubbhus. Det er forespurt 
tilbud fra tre leverandører, høyeste var på kr 187 000,- og laveste var på kr 174 000,- 
i aluminium. I stål kr 121 000,- og kr 106 000,-  
Dette er kun materiell. Den tredje har vi ikke hørt noe fra. 

 


