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Sted: Sandnes, kl 12:00 på huset 

Tilstede: Ca70  medlemmer 

avdeling NBCC avdeling Andøy 

Saksliste:  

Sak 1 Leder informerte om sentrale og lokale avtaler. Det arbeides for å få til flere 

avtaler, både sentralt og lokalt. Kom med forslag.  

 

Sak 2 Region: 

Det arbeides med sammenslåing av alle avdelingene i Lofoten og Vesterålen til 

en avdeling.  

Det er opprettet en fb side tur turer og lignende i regionen.  

Sak 3 Økonomi: 

Alle strømregninger er betalt  .  

Oppfordrer alle å bruke tallene som står på giro som sendes ut.  

Både beløp (ikke rund av oppover), KID og kontonummer.   

 

Sak 4 Vårtur: 

Til Sildpollnes i Pinsen. Mer info kommer.  

Avd Sortland arbeider for å få til en sentrumsnær parkering på Sortland under 

Arctic Race. Følg med på fb siden for regionen.  

 

Sak 5 Verving: 

Ingvill og Elisabet er i vervekomiteen. Vi vil delta på Lions sammen med 

Sortland Caravan.  

Oppfordrer alle som har bekjente som kan være kandidater til medlem om å 

informere om fordelene med medlemsskap.  

 

Sak 6 Sandnes: 

Styret har kontakt emd grunneierne som vi leier noe areal av i dag, om 

mulighet til å øke dette noe, for å få plass til en større lekeplass. Dette arbeidet 

vil nok ta noe tid, men der er positive signaler. 

 

Byggkomite trenger nye medlemmer. Tommy A, Ørjan K og Roy B meldte 

seg.  

Strømkomiteen trengte også nye medlemmer. Alexander S, meldte seg.  

 

Røykeforbudet. Styret informerte om det vedtatte røykeforbudet. Det ble noe 

diskusjon i salen og styret ble bedt om å revurdere vedtaket. Leder ba om en 

håndsopprekking i salen for å”lodde stemninga” til å omgjøre vedtaket. 19 stk 

ønsket det og 51 ønsket det ikke. Styretvil behandle saken på neste møte. 

 

Forslag fra medlemmer om å legge til rette for røyking ute. Styret ber om 
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konkret forslag med løsning og ca pris.  

 

Ytterdøra på Huset og på vaskerommet på Sanitærhuset vil få kodelåser. 

Koden og bruksanvisning kommer på mail. 

 

Styretluftet forslaget om vi skal ha rullering blant plassleierne på vasking av 

toalettene. Dette var det ikke stemning for, da alle mente at det stort sett var 

rent nok på toalettene.  

 

Kom en oppfordring til å montere avtrekksvifte på dusjene på sanitærbrakka. 

En på dame, herrer og HC toalettet.  

 

Grus: Dere som har hentet grus fra fellesskapet i fjor oppfordres til å betale for 

denne. Er det noen som trenger grus i år så gi beskjed til styret om dette, slik at 

det blir skaffet til veie tistrekkelig med grus.  

 

Strandsonrydding. Mulighet til å få betalt fra Norges Råfikerlag. Lunken 

holdning.  

 

Lukt fra septikken. Har vært arbeidet med i mange år. Arbeides med å se på 

muligheten til å flytte septikken til parkeringsplassen. Må budsjetteres for.  

 

Styret arbeider med en langsiktig invisteringsplan, etter pålegg fra årsmøtet. 

Denne blir presentert på medlemsmøtet til høsten.  

 

Forslag fra salen om påbygg av Huset, slik atbarna har en plass å være uten 

voksne. Kan også benyttes til større arrangementer. .  

 

Sak 7 Nåler: 

6 par fikk utdelt 10års nåler og 4 par fikk 25 årsnåler.  

Vi gratulerer.  

 

Slutt: Møte sluttet kl 1330 

 

 


