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Dato: 
Klokkeslett 
Sted: 

Onsdag den 5. oktober 2022  
19:00. 
Ole Jensen, Storgata.  

Styret 
 
 

Halvar Rønneberg, Torgeir Schaug, Kine Westjord, Ole Jensen, Tommy Jensen 
 
Meldt Forfall: Nina Skogvoll,  Monica Edvardsen, Line Wangen 
Referat - Leder 
 

Saksliste:  
Sak - 2022 Godkjenne innkallingen 

Forslag til vedtak 
Styret godkjenner innkallingen 

Sak - 2022 Godkjenne saksliste 
Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner sakslisten, med følgende varslede saker til eventuelt: 

- Kjørekurs for medlemmer? 
- Grusing av veien 
- Vaskeliste 
- innkjøp at Office pakke til styret 

 
Vedtak:. 
Styret godkjenner sakslisten, med følgende varslede saker til eventuelt: 

- Kjørekurs for medlemmer? 
- Grusing av veien 
- Vaskeliste 
- innkjøp at Office pakke til styret 

 
Sak - 2022 Orienteringer  

 
Orienteringer: 

- Økonomistatus ved Kasserer 
God økonomi, ca 500 000 på bok, men strømutgift vil komme på ca 200 – 
250’ 

- Aktivitetskomite ved Torgeir  
IÅM 

- Plasskomite ved Line 
IÅM 

- Bygningskomite ved Ole 
IÅM 

 
Vedtak: Styret tar orienteringene til orientering 
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Sak– 2022  Fastsetting av årsmøte 

Forslag til vedtak: Styret vedtar å gjennomføre Årsmøtet lørdag 11. februar kl. 12.00 

Vedtak: Styret vedtar å gjennomføre Årsmøtet lørdag 11. februar kl. 12.00 
Sak– 2022 Nummerering av plasser 

Styret vedtar ny nummerering av plasser jamfør liste utsendt til neste møtet. 
Kine utarbeider kart med ny nummerering. Saken presanteres på 
medlemsmøtet den 15. Oktober 

Sak– 2022 Oppstart budsjett 2022 

Saken behandles i neste møte. 
Sak - 2022 Møteplan 2. halvår 2022og Aktivitetskalender for NBCC Avd Andøy 2022 

 
NBCC avdeling Andøy si møteplan for Høsten 2022: 

Lørdag 15. oktober 
Torsdag 17. november 
Torsdag 8. desember  
Torsdag 5. januar 2023 (Forberedelse til årsmøte  
Styret kan bli kalt inn til ekstraordinære møter ved behov 

 
Vedtak: 
Styret vedtar møteplan slik, 

Lørdag 15. oktober           - Sandnes, Huset          kl. 11:00 
 Ledes av Nestleder Monica, med bistand av Torgeir Schaug 
Torsdag 17. november      - Halvar                      kl. 19:00 
Torsdag 8. desember        - Monica                     kl.  19:00 
Torsdag 5. januar 2023 (Forberedelse til årsmøte) – Nina kl. 19:00  
 

Styret kan bli kalt inn til ekstraordinære møter ved behov 
 

Treffoversikt 2022 - 2023 
 
Høsttreff 14-16.oktober 2022 
 
Julebord 26.november 2022 
Karneval/årsfest 11.februar 2023 
Påske 6-9 april 2023 
 
Møteplanen og treffplan legges ut på våre hjemmesider og på Facebook sidene til 
NBCC avd Andøy 

Sak -2022 Status EL-anlegg – Sandnes 
- Styret tar orienteringen til etterretning 
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Sak- 2022 Innspill Investeringer 2023. 

Vedtak 

Medlemmer inviteres til å fremme forslag til investeringer, Forslag må være styret i 
hende innen 10. november.  

Sak– 2022 Eventuelt 

Kjørekurs for medlemmer? 
- Saken legges frem for medlemmer på medlemsmøte. 

 
Vedtektsendring: 

- Diskusjon rundt vedtaks endring, saken presenteres på medlemsmøte. 
 
Grusing av veien 

- Ole Jensen følger opp saken er gitt fullmakt til innkjøp av mer grus dersom 
nødvendig.  

- Medlemmer oppfordres til å sette ned veistikker ved sine spikertelt og 
vogner, slik at en kan unngå skader i forbindelse med brøyting 

 
Vaskeliste 

- Styret vil oppfordre alle medlemmer til å følge opp vaskelister, og 
gjennomføre vask på sin uke. Vask bør gjøres i perioden torsdag til søndag. 
Nye lister vil bli slått opp på vaskerom i sanitærbygget under høsttreffet. 
Styret ber om at det kjøpes inn engangsmopper til vask av sanitærrom. 

 
Office pakke: 

- Det er ønskelig med innkjøp at Office pakke til Plasskomiteens leder og 
sekretær. Styret støtter dette, og vedtar innkjøp av f.eks en Familie pakke. 
Styret ber Ingar Westjord om å iverksette dette på vegne av styret 

 
 


