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Dato: 
Klokkeslett 
Sted: 

Søndag den 8. Januar 2023  
19:00. 
Svalbardveien. 29  

Styret 
 
 

Halvar Rønneberg, Torgeir Schaug, Kine Vestjord, Line Vangen,  Ole Jensen og 
Tommy Jensen  
Forfall; Monica Edvartsen, Nina Jarnes 

Saksliste:  
Sak 1 – 2023 Godkjenne innkallingen 

Forslag til vedtak 
Styret godkjenner innkallingen 
 
Vedtak: 
Styret godkjenner innkallingen 
 

Sak 2 – 2023 Godkjenne saksliste 
Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner sakslisten, med følgende varslede saker til eventuelt: 
 
 

Sak 3 - 2023 Orienteringer  
 

Orienteringer: 
-  
- Er det noen i avdelingen som fortjener å bli fremmet til «Det edle drag»?  
- Oversikt over valg til landsstyret fra Region: Turid Abelsen Region 3 
- Medlemstall region 3   - 870 + familie 
- Medlemstall Andøy pr. 115 + Familie 

(Fra NBCC  sentralt) 
Styre WEB 
- Et nytt ord i vår organisasjon i 2022 er Styre WEB – det er det nye 

medlemssystemet og våre nye hjemmesider. Det har vært mye jobb så langt, 
men vi ser at dette er mer tilpasset oss som frivillig organisasjon. Fortsatt 
mye som skal gjøres i forhold til hjemmesider – ikke minst for avdelingene. 

Bobil og Caravan Magasinet  
- I september var vi heldige og fikk med oss Bjørn Egil Jakobsen på laget! Han 

ønsker seg masse lokalt stoff fra avdelingene – både når noen hedres og i 
forbindelse med aktiviteter dere har eller deltar på. Ingen sak er for liten og 
ingen er for stor 

NBCC Camp  
- NBCC CAMP ble startet for ca 1 år siden nå, og det er gjort en super jobb 

flere steder med profilering og oppfølging av campingplassene. Avdelingene 
ble lovet 1.000,- per NBCC CAMP campingplass som ble kontrollert. Vi 
håper det er flere avdelinger som vil ta tak i dette i sitt område i 2023! 
Utgangspunktet var å få med de campingplassene som tidligere var NBCC 
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Topp Camping og få de inn i NBCC CAMP. Her er det opp til den enkelte 
avdeling å sørge for å få med andre campingplasser også.  

 
Endring i veibruksavgift og bompenger – høring! 

- Hva tenker vi som organisasjon om dette? Høringsfrist er 1. februar 2023.  
- Hva er årsaken til at myndighetene ønsker denne endringen? Jo, fordi med 

dagens situasjon med stadig økende antall nullutslipps-kjøretøy går 
inntektene til Staten ned.  

- Veibruksavgift betales kun av de som fyller fossilt drivstoff slik det er nå, og 
målet med endringene er å sikre statlige inntekter og at alle må betale.  

- Et argument er at alle biler, uansett type drivstoff, bidrar til støy, støv, 
slitasje, ulykker, lokale utslipp og kø og derfor må være med å dekke 
kostnadene.  

- Spørsmålet er hvordan man skal sikre en treffsikker og bærekraftig prising og 
ikke minst hvordan finne ut hvem som skal betale uten at dette går på 
personvernet løs.  

- Oppfordrer til at dere leser høringsdokumentet og kommer med innspill som 
vi kan samle og sende inn fra NBCC. Bør vi gi en uttalelse? 

 
- Økonomistatus ved kasserer,              

 
- Aktivitetskomite ved komiteleder,  

Ny aktivitetsoversikt legges frem for neste møte. 
 

- Plasskomite ved komiteleder  
 

- Bygningskomite ved komiteleder 
 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringene til etterretning 
 
Vedtak:  
Styret tar orienteringene til etterretning 
 

Sak 4 – 2023  Innstillinger til gjennomføring av årsmøte 

Forslag til vedtak: 

9.2.3 Varsel om årsmøtet kunngjøres med adressert post minst 8 åtte uker før møtet 
holdes. - Utført 

9.2.4 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende minst 
4 fire uker før møtet holdes.  
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- Varsel sendt til medlemmer pr epost -Hjemmeside og FB side 

9.2.5 Innkalling til årsmøtet kunngjøres med adressert post minst 14 fjorten dager før 
møtet holdes.  

Dokumenter vil bli sendt ut ca 10. februar 2023 

9.2.6.1 Åpning v/Leder 

9.2.6.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

9.2.6.3 Valg av:  

- Dirigent,          Styret innstiller på leder som møtedirigent 

- Møtesekretær,  Styret innstiller på Monika Edvardsen  

- to medlemmer til å underskrive protokollen,  

9.2.6.4 Styrets beretning, vedlagt eventuelle komiteberetninger  

Presenteres av leder 

9.2.6.5 Årsregnskap og revisjonsberetning  

Presenteres av Kasserer og Revisorer 

9.2.6.6 Innkomne saker  

Presenteres av forslagsstillere 

9.2.6.7 Budsjettforslag 

Presenteres av Kasserer 

9.2.6.8 Valg av - Leder - Nestleder - Kasserer - Sekretær - Øvrige 
styrerepresentanter - Vararepresentant til styret - Revisor(er) - Valgkomite - 
Ridderkollegium for Det Edle Drag  

Presenteres av Valgkomiteens leder Trond Alsos 

Vedtak: 

Innstillingen vedtas som den foreligger. 



 

Styremøte Referat 
Møte 8. Januar 2023 

 
 

 

Sak 5 – 2023 Budsjett 2023 

Styret skal ved årsmøtet fremlegge ett budsjett forslag til behandling i styret. 
Budsjettet er et estimat av det en forventer at det vil koste å drifte klubben gjennom 
det kommende driftsåret. Styret skal etter beste evne legge frem ett budsjett som er i 
balanse. 

Klubbens medlemmer er gjennom klubbens hjemmeside og gjennom klubbens 
Facebook side invitert til å komme med innspill til investeringer i 2023. Det er pr 
dato og innen tidsfristen ikke kommet forslag fra medlemmene. Styret vil fremme ett 
budsjett med basis i kjente kostnader. Med bakgrunn i den relativt store kostnaden i 
forbindelse med oppjustering av el-anlegget i Sandnes, ser klubben det som 
nødvendig å bremse litt på utgifter og sette fokus på å bygge opp en større egenandel 
til «trangere» tider og eller andre nødvendige investeringer. 

Forslag til vedtak: 

Styrets forslag ble sendt til medlemmer av styret den 27. desember for gjennomgang, 
Styret fremme det utarbeidet forslag til budsjett 2023, som skal gå i balanse. 
Forslaget vil bli utsendt i forbindelse med andre saker til årsmøtet. 

Vedtak 

Styrets forslag til budsjett vedtas, og kan oversendes medlemmer i forbindelse med 
sakspapirer. 

 
Sak– 2022 Eventuelt 

 
  

  

 


