
Styremøtereferat 

191202 

 
 

 

Sted: Sandnes, kl 18:00 (KK) 

Tilstede: Oddvar Sivertsen, Kolbjørn Blix, Ingvill Nilsen, Trond Ingar Otterholm og 

Torgeir Schaug. 

Forfall:  

Saksliste:  

 

Sak 1 Referat Ansvarlig 

 Referat. Ok. 

 

 

Sak 2 Komiteer Ansvarlig 

 Plass:  

Plass 36 tildeles Regina og Morten Olsen. 

Plass 24. Tildeles Bettina og Trond Preben Kristiansen 

Plass 52 har ikke vogn på plass etter gjeldende frist. Styret sender skriv 

til plassleier. 

 

Strøm:  

Strømstolpe v/plass 39. Elendig forfatning og farlig. Strømkomiteen 

kontaktes og ber iverksette ”nytt” firma til denne jobben.  

 

Komiteer generelt:  

Kun arrangementskomiteen som har gitt tilbakemelding til Styret, etter 

dette ble etterspurt. Nytt skriv til komiteene sendes. Vanskelig med 

budsjettarbeide uten tilbakemelding fra komiteene. Ny svarfrist 7 januar. 

 

 

Plasskomité 

Plasskomité 

 

Ingvill 

 

 

Oddvar 

 

 

 

Ingvill 

 

 

Sak 3 Post Ansvarlig 

 Jul i Andøy :-)  

 

 

Sak 4 Økonomi Ansvarlig 

 Avdelingens forbruk er ca etter budsjett.  

Campingens forbruk er noe over budsjett, grunnet mye vedlikehold. 

(grus). 

Vi innfører e-faktura fom 2020. Dvs at vi får regningene fra NBCC avd 

Andøy rett i nettbanken og ikke på mail. 

 

 

Sak 5 Tidligere sendt klage til plassleier. Ansvarlig 

 Plassleier plass XX er tidligere tilskrevet angående flere misligholdelser 

ihht reglementet. Ingen tilbakemelding fra plassleier på dette. Advarsel 

nr 2 sendes til plassleier. Frist til å bringe alle saker i orden settes til 16 

desember.  

 

Ingvill 

Sak 6 Klage fra leietaker angående ”mobbing”. Ansvarlig 

 Eget vedlegg behandles konfidensielt.  

Styret ser alvorlig på en slik sak. Styret kontakter foreldrene til barna 

som er innvollvert i denne saken. 

 

Oddvar 

 



Styremøtereferat 

191202 

 
 

 

I tillegg sendes ut en generell mail til alle plassleiere om at både voksne 

og barn må oppføre seg og følge gjeldende reglement.  

 

Ingvill 

Sak 7 Forberedelse årsmøtet Ansvarlig 

 Varsel: Skal kunngjøres minimum 8 uker før. (senest 21 des) 

Dato, sted, saker som ønsker behandles m/frist (senest 6 jan). 

 

Innkalling: Minimum 14 dager før årsmøtet. (Senest 1 feb). Alle 

årsmøte papirer må være klare. (Agenda, årsberetning, regnskap, 

budsjett, innkomne og styrets saker til årsmøtet, valgkomiteens 

innstilling).  

Mail, hjemmeside og link på Fb. 

 

Sentralstyret: Min 14 dager. Årsberetning, regnskap og budsjett. 

(Senest 1 feb). 

 

Valgkomiteens innstilling: Minimum 14 dager før. (senest 1 feb) 

 

Innkomne saker: Skriftlig minimum 4 uker før årsmøtet. (Senest 18 

jan). 

 

Styrets saker: Styret vil fremme forslag om å øke bemanningen i styret 

med 1 stk styremedlem ekstra.  

 

Trond Ingar 

Sak 8 Eventuelt Ansvarlig 

   

 Møte avsluttet kl: 2000                Neste møte: Onsdag 8/1 i oksebåsen  

 


