
Styrets beretning for Norsk Bobil og Caravan Club, avd. 106, Østfold  

År 2021 

Så har vi lagt 2021 bak oss. Nok et år preget av covid. 

Ved utgangen av 2021 hadde vi 619 medlemmer, mot 645 ved forrige årsskifte. 

årsskifte.  

Årsmøtet i februar 2020 ble avholdt digitalt, noe som fungerte greit og med god 

deltagelse. 

Styret fikk følgende sammensetning:  

Leder, Tone Armand- Jensen Bergum var ikke på valg.  

Helge Grande var valgt inn i styret som nestleder for ett år.  

Han valgte imidlertid å trekke seg helt ut av styret i vår.                                                                                                 

Nyvalgt varamedlem til styret, Arve Klingen gikk derfor inn som nestleder for to år. 

Anne-Mari Nøkleby var ikke på valg. 

Brit Bårdslistuen tok gjenvalg for ett år.  

Ragnar Johansen var ikke på valg.  

Ronny Helstad  ble valgt inn som styremedlem for to år.  

Hege Irene Martinsen ble valgt inn som nytt varamedlem i styret for ett år. 

Vivian Sandvold tok gjenvalg som leder av valgkomiéen. 

 

Styret har i perioden avholdt åtte styremøter; 04.03. 24.03. 28.04. 25.05.15.06. 

25.08.11.10. og 12.01.2022. 

På grunn av coronaen, har flere av møtene blitt avholdt digitalt.  

På hvert møte er både status og økonomi gjennomgått. 

 

Handlingsplan. Styret arbeider hele tiden med fokus på hva vi kan tilby våre 

medlemmer, både av aktiviteter og økonomiske fordeler.  

Treff, medlemsmøter, kjørekurs o.l. hører inn under styret og de ulike komitéene, 

mens rabattavtaler med ulike forretninger og andre samarbeidspartnere avtales av 

NBCC sentralt. Men styret har forhandlet fram en lokal gassavtale med en forhandler 

på Hvaler. 

SIden Helge Grande gikk ut av styret, er spørreundersøkelsen blant medlemmer ikke 

videreført.  

Caravanmessen blei år avholdt som tidligere.  

Østcar/hjemmeside/sosiale medier:All vår informasjon til medlemmene er nå på nett 

og e-mail. Ragnar Johansen er ansvarlig, både for nettutgaven av Østcar og våre 



nettsider.ØstCar finner vi på  https://www.ostcar.no/ Her finnes alt av innlegg 

fra medlemmer, referater fra treff, årsmøter, innkallinger til treff og reklame for våre 

samarbeidspartnere.Her ligger også søknadsskjemaetfor plass på Listranda, for det 

må fortsatt sendes inn skriftlig søknad. De samme prosedyrene som før vil gjelde. 

I tillegg brukes også facebook; https://www.facebook.com/nbccostfold  til å 

oppdatere og dele informasjon.  

Alle tidligere utgaver av Østcar ligger på hjemmesiden til avdelingen.   

Den finner man ved å søke på http://www.nocc.no/lokal/ostfold/ 

Teknisk kontroll av fastliggere.Det er heller ikke i år blitt gjennomført teknisk kontroll 

av fastliggere. Det arbeides på regionalt plan med å videreføre dette arbeidet, men 

det trengs fagfolk innen elektrisitet og gass for å gjennomføre lontrollene. 

Merkekjøring/kjørekurs.Det ble ikke avholdt merkekjøring i 2021. 

Medlemsmøter/aktiviteter for medlemmene. Siden bowlingkvelden som ble arrangert 

for to år siden var populær, ble det forsøkt med en tilsvarende kveld høsten 2021. 

Men på grunn av meget laber interesse blant medlemmene, så vi oss nødt til å 

avlyse den. 

I september stilte vi med totalt fire medlemmer til vervkampanje hos Norum 

Bobilgården. Kun ett nytt medlem ble vervet, men vi fikk vist oss fram og hadde 

besøk av mange som allerede var medlemmer.  

Treff. I september kunne vi endelig arrangere treff igjen. Årets høsttreff ble lagt til 

Stora Lee camping i Aremark. Med god deltagelse og nydelig høstvær, ble det en fin 

weekend.  

Æresbevisninger.Det ble ikke delt ut noen æresbevisninger på årsmøtet for 2019. 

Listranda Familiecamping. Campingen fylte 30 år i 2021, men på grunn av forbudet 

mot større samlinger erfeiringen utsatt. Likeledes ble dugnadene i vår og høst avlyst. 

Men det har likevel vært en god del aktivitet der, og i sommer kunne en ny 

bocciabane taes i bruk. 

Vedlikehold og oppgradering av toalettbygningene er under stadig vurdering både på 

praktisk og økonomisk plan.  

Årets allmannamøte ble avholdt den 10.07.2021. Her ble Fred Andre Olsen takket av 

som plassleder og Ronny Helstad tok over som ny leder.  

Årsfesten var i år lagt til 18.07.2021. 

 

For styret i NBCC avdeling Østfold 

10.01.2021 

Brit V. Bårdslistuen 
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