Styremøteinnkalling

Dato:
Sted:

Torsdag den 15. April 2021
på Teams, grunnet sittesituasjon

Styret

Halvar Rønneberg, Monica Edvardsen, Kine E. J. Westjord, Line Wangen,
Torgeir Schaug
Forfall:
Ingvill Nilsen, Monica Edvardsen,

Andre
inviterte
Saksliste:
Sak 40 -21

Godkjenne innkallingen
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner innkallingen
Vedtak:
Styret godkjenner innkallingen

Sak 41 -21

Sak 42 -21

Godkjenne saksliste
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner sakslisten, med følgende varslede saker til eventuelt:
Vedtak:
Styret godkjenner sakslisten, det ble ikke meldt inn saker til eventuelt
Referat
- Styremøte den 25. mars 2021
Forslag til vedtak:
Styret tar referatet til etterretning
Vedtak:
Styret tar referatet til etterretning

Sak 43-21

Økonomi status :
Orientering fra kasserer
- Regnskapsbyrå – Status
- Forberedelse til budsjett 2021, før årsmøtet
Forslag til vedtak
Styret tar Orienteringen til etterretning

Sak 44-21

Vedtak avd133@nocc.no
Post
- Det er kun mottatt noe reklame på epost.
- Det er ikke mottatt noe informasjon hverken fra sentralt eller regionalt
nivå
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-

Sak 45-21

Leder orienterte at han nå har fått tilgang til Epost sendt fra Sentralt
hold på adresse avd133@nocc.no, Og at viktig info fremover vil bli
sendt ut til resten av styret

Vedtak
Styret tar postliste og orientering til etterretning
Arrangementer 2021 – Status
Styret har offentliggjort oversikt over ansvarlige for de ulike arrangementene i
2021 på avdelingens hjemmesider. Leder ser nå at situasjonen for gjenåpning
av samfunnet sakte, men sikkert tilsier at vi etter hvert nå kan gjennomføre
arrangementer i klubbens regi. Men at vi gjennom hele perioden fremover må
forholde oss til de smittevernreglene som gjelder, og følge de råd og pålegg
myndighetene kommer med.
Styret vil ellers takke påskekomiteen for vel utført planlegging, og beklager at
en var nødt til å stenge ned arrangementet på kort varsel. Styret forutsetter
også at årets komite, ikke settes opp til neste år arrangementer
Forslag til vedtak
- Styret beslutter at pinsearrangementet skal gå som planlagt, med
forbehold om at smitteregler følges. Styret forutsetter også at høstens
arrangementer kan gjennomføres som planlagt
- Styret gir komiteen i samråd med leder NBCC avd. Andøy fullmakt til
å avgjøre om ett arrangement skal avlyses, grunnet smittevern.
Vedtak:
Styret beslutter at pinsearrangementet skal gå som planlagt, med forbehold om
at smitteregler følges. Styret forutsetter også at høstens arrangementer kan
gjennomføres som planlagt
Styret gir komiteen i samråd med leder NBCC avd. Andøy fullmakt til å
avgjøre om ett arrangement skal avlyses, grunnet smittevern.

Sak 46-21

Årsmøte 2021
- Styret fastsetter her årsmøtedatoen til den 22. Mai 2021, møtet
gjennomføres fysisk i klubbens lokaler på Sannes, Lørdag den 22. mai
kl. 12.00. Arrangementet legges ut på klubbens hjemmesider, og
medlemmene må fysisk gjennom disse sidene melde seg på , med navn
og telefonnummer.
- Varsel om møtet er sendt ut, Innkalling må sendes, senest fredag 7.
mai, papirer som årsberetning, årsregnskap, budsjett forslag legges ut
på Klubbens hjemmeside innen samme dato
- Valgkomiteen legger frem sitt forslag til nytt styre i møtet. Komiteens
skal innstille på funksjonstid for styrets medlemmer, revisorer og
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ridderstyre, slik at dette er i tråd med NBCC sine vedtekter. Komiteen
fremmer også forslag om ny valgkomite.
Styret gjennomgår leders utkast til kjøreplan (se vedlegg)

- Saker fra Styret til årsmøtet?
a) Minimumsleie strøm på Sandnes
b) Klarere regler for arealutnyttelse på fasteplasser, eks maks grense på 70
kvm for vogn og telt, (Saken må ikke ha tilbakevirkende kraft),
c) Regelverk for oppsigelse – revisjon
Fra Nina Skogvoll (Saken legges frem uten behandling i styret)
d) Sender herved et forslag om å øke årsleia på Sandnes camping med kr
1000,- i året.
Sak fremmet fra medlemmer. Sak fra Trond Ingar og Oddvar. (Saken legges
frem uten behandling i styret)
e) «Plass leiere kan frivillig kjøpe retten til plassen de leier for kr. 5000.pr. plass. Dette gir da «kjøper» en disponeringsrett til egen tomt.
Forslaget er at ordningen skal være frivillig. Da er det plass eier som
omsetter tomten, og styret blir informert om hvem om hvem ny
plasseier blir. Plasseier som avvikler sitt forhold på Sandnes camping
må ha eid tomten i minimum to år før den omsettes, gjelder ikke ved
intern flytting. Plasseier må være medlem i NBCC avd. Andøy og følge
alle reglementer, på linje med plasseier. Plasseier må også betale
samme årsleie som plass leiere. Ingen endringer for de som ønsker
fortsatt å leie.
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 47-21

Vedtak:
Saken tas til orientering, men legger til at Sak fra Nina Skogvoll vedrørende
økning av årsleie skal legges til for behandling av årsmøtet.
Styret legger ikke ingen innstillinger frem i saker fra medlemmene, disse skal
behandles av årsmøtet. De som har fremmet saker til behandling, gis anledning
til å presentere sine forslag før evt debatt og vedtak.
Fordeling av plass 57
Det er kommet inn 2 søknader om etablering på Sandnes. Det er kommet inn
en søker på plass 57. samt en søker på plass nr 76. Den ene søkeren er alt
etablert på Sannes, men den andre søkeren er ikke etablert på Sandnes ennå.
Med bakgrunn i at søker som står plassert med vogn på Sandnes, og er etablert
der, og dermed har ansenitet, vil det være naturlig å tilby denne søkeren plass
nr 57.
Dersom det ellers ikke er venteliste på plasser på Sandnes vil styret tilby også
tilby søker av plass nr 76 denne plassen.
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Forslag til vedtak:
Kjell Are Johansen tilbys plass nr 57.
Hege Johannessen tilbys plass nr. 76.
Det forutsettes at de tildelte er kjent med regelverket for etablering på Sandnes,
, og setter seg inn dette., Det henvises til klubbens hjemmeside der reglementer
er bekjentgjort.
Søkere må før etableringen finner sted ha innbetalt etableringsgebyret på kr.
1000.- jamfør § 1. i «Reglement for faste plasser på Sandnes»
Vedtak:
Saken utsettes og settes opp til behandling i ett ekstraordinært styremøte ca 25.
april 2021
Sak 48-21

Utdeling av medaljer
Grunnet koronasituasjonen ble det ikke delt ut 10. eller 25 års nåler i 2020.
Leder foreslår at dette deles ut på avdelingens årsmøte, eventuelt i pinsen i
forbindelse med pinsetreffet
Avdelingens lengste medlemskap innehas av Karl Knut Karlsen har over 36
års medlemskap
Vedtak:
Erkjentligheter deles ut på årsmøtet 2021

Sak 49 – 21

Arrangement oversikt NBCC avd. Andøy
Avdelingen skal gjennomføre følgende arrangementer i 2021:
22. mai
Årsmøte 2021
Sandnes
21. – 24 mai
Pinsetreff – Regions treff Sandnes
17. – 19. September
Høsttreff 2021
Sandnes
4. desember
Julebord 2021
Sandnes
Vedtak:
Styret tar oversikten til etterretning
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Sak 50 – 21

Strømutfordring på «grøtsiden» - Rolf Jensen
Leder gir en kort orientering og styret vil etter dette vurdere tiltak for dette.
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning, Leder sjekker ut med Jensen
utfordringen, og ber om tilbakemelding fra Jensen på utfordringer.

Sak 51 – 21

Høringsutkast på husholdningsavfall
Styret må først ta stilling til om en ønsker å inngi enn høringsuttalelse på
forslag om nytt reglement for husholdningsavfall.
Andøy formannskap har besluttet å legge ut ny forskrift til Husholdningsavfall.
I dette nye regelverket fremgår det blant annet:
j) Fritidsbolig: Eiendommer som i matrikkelregisteret er registrert som
fritidsbolig eller hytte. I tvilstilfelle avgjør kommunen hva som skal regnes som
fritidsbolig. Permanent campingvogn, det vil si campingvogn som er oppstilt
på samme oppstillingsområdet i tre måneder eller mer, regnes som
fritidsbolig. Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som
permanent oppstilt dersom det kan dokumenteres at den ikke er i bruk.
Fra Rådmannens begrunnelse:
Fritidsboliger regnes som privat husholdning, noe som innebærer at
fritidsboliger også omfattes av gebyrplikt. I nytt forslag til forskrift skilles det
mellom renovasjonsordning og henteordning. Alle typer husholdning har en
plikt til å delta i renovasjonsordning og betale gebyr. Dette finansierer drift av
gjenvinningsstasjoner, returpunkt, avfallssortering og logistikk rundt
behandling av husholdningsavfall etter selvkostprinsippet.
Avfallsbesitteren har derimot ikke noen plikt til å levere avfall gjennom
ordningen, så lenge avfallet bringes til lovlig anlegg og tas vare på i samsvar
med forurensningsloven.
Ny forskrift for husholdningsrenovasjon forutsetter endringer i
gebyrstrukturen, med differensiering mellom gebyr for fritidsbolig og ordinær
bolig, og prisforskjell for ulike beholdere.
Gebyr for renovasjon for fritidsbolig er også skilt ut med et minimumsgebyr,
og ulike gebyr for hvilken løsning abonnenten velger. Om man velger
kildesortering, hvor ulike fraksjoner sorteres i fargede poser og legges i egen
avfallsbeholder ved eiendommen, eller i felles container for et hyttefelt, så skal
dette lønne seg i forhold til å bruke avfallssekker hvor avfallet ikke blir sortert
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i fraksjoner. De som velger å ta avfallet med seg hjem fra fritidsbolig, belastes
kun med et minimumsgebyr for fritidsbolig.
Når en leser høringsdokumentets beskrivelse av Fritidsbolig, jamfør pkt. j. i
definisjonen, er det hevet over enhver tvil at alle med Campingvogn på
Sandnes kommer inn under denne definisjonen, og at hver vogn vil bli
fakturert med ett gebyr, forslag for 2022 er kr. 1375.- pr enhet, dette kommer i
tillegg til den renovasjonsavgiften den enkelte har i eget hjem.
Det er Reno Vest6 som er høringsinstans
Du finner hele utkastet samt saksgrunnlaget i formannskapet her.
fh.ashx (andoy.kommune.no) (Se fra side 90 i dokumentet)
Forslag til vedtak:
Styret vil utarbeide innspill til høringsdokumentet vedrørende forskrift om
husholdningsavgift. NBCC avd. Andøy sitt høringssvar vil bli behandlet i møte
før dette eventuelt sendes inn som høringssvar. Medlemmer er orientert om
høringen, og er gjennom FB invitert til å komme med innspill

Sak 52 - 21

Vedtak:
Styret vil utarbeide innspill til høringsdokumentet vedrørende forskrift om
husholdningsavgift. NBCC avd. Andøy sitt høringssvar vil bli behandlet i møte
før dette eventuelt sendes inn som høringssvar. Medlemmer er orientert om
høringen, og er gjennom FB invitert til å komme med innspill.
Leder kontakter NBCC sentralt og sjekker opp hva de kan gjøre for å støtte oss
i denne saken. Styret er klar på at denne avgiften ønsker en ikke for Sandnes
Camping, og må finne alternative løsninger, Dersom høringen ender med
vedtak som forslaget legger opp til.
Skade på utebod Sandnes
Det er fra ett medlem meldt inn skade på takpapp på utebod på Sandnes.
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten innstilling.
Vedtak,
Saken tas til orientering og reparasjon av bod blir iverksatt.
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