
 

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

År 2020 

Nok et år har gått, et år som har vært helt spesielt for oss alle. Dette året har lagt en del 
begrensninger på hva vi kan gjøre. Dette har medført at vi dessverre ikke har gjennomført alt som var 
planlagt. Vi håper og tror at ting vil normalisere seg til sommeren -og at vi igjen kan treffes på normal 
måte. 
 
Medlemsutvikling: 

Ved utgangen av 2020 hadde vi 645 medlemmer. Det er ett medlem mindre enn ved forrige 
årsskifte. Medlemsmassen vår er relativt stabil, men vi har en liten utfordring med å øke 
antallet. Vi ser også at det er mange medlemmer som ikke har riktig informasjon registrert 
slik at vi har problemer med å nå ut til disse med mail eller SMS. Her har vi en utfordring med 
å få dette rettet. 

 
Styrets sammensetning i 2020: 

Leder: Tone Armand- Jensen Bergum 
Nestleder: Helge Grande 
Kasserer: Anne-Mari Nøkleby 
Sekretær: Brit Bårdslistuen 
Styremedlem: Ragnar Fredrik Johansen 
Styremedlem: Ivar Magnus Karlsen 
Vara: Harry Schanke 
 
(Ivar Magnus Karlsen trakk seg fra styret i (juli), Harry Schanke trakk seg fra styret i 
(september)) 
Siden styret fortsatt var beslutningsdyktige valgte styret å fortsette uten å foreta nyvalg. 

 
Aktiviteter i 2020: 

Styret har i perioden avholdt syv styremøter.   
På grunn av coronaen, har flere av møtene blitt avholdt helt eller delvis digitalt.  
På hvert møte er både status og økonomi gjennomgått. 
 
Regionårsmøtet ble avholdt digitalt den 16.12.2020 
Liv Norum, avdeling Follo, fortsatte som regionleder.  
Dagfinn Pedersen gikk av som representant til landsstyret. 
Helge Grande, avdeling Østfold, gikk inn som ny representant i landsstyret.   
Ragnar Bjørnetvedt fra avdeling Romerike ble varamann til landsstyret.  
Valgkomitéen fortsatte med Ragnar Bjørntvedt, avdeling Romerike, som leder, og  
John Reidar Westby og Arvid Bårdslistuen, begge fra avdeling Østfold, som medlemmer.  
Eli Gravem Hansen ble valgt som varamedlem. Alle for ett år. 
Regionen har valgt å fortsette samarbeidet mellom avdelingene og opprettholde tradisjonen 
med ett felles treff i året i tillegg til årsmøtet. 
 
Caravanmessen ble i år avlyst på grunn av Corona pandemien. 

 
  



 
 
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 
søknadsskjemaet for plass på Listranda, men det må fortsatt sendes inn skriftlig søknad. De 
samme prosedyrene som før vil gjelde. 
I tillegg brukes også facebook; nbcc avd.østfold 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.    
 
Spørreundersøkelse/Questback:  
Det har vært foretatt en questback for å finne ut hva vi kan gjøre for medlemmene våre. 
Det er i tillegg fortatt en questback for å se på årsaken til at noen har forlatt oss i løpet av 
året. 
 
Teknisk kontroll av fastliggere.  
I år har det ikke blitt gjennomført teknisk kontroll av fastliggere.  
 
Merkekjøring/kjørekurs.  
Det ble ikke avholdt merkekjøring i 2020 på grunn av coronaen. 
 
Medlemsmøter/aktiviteter for medlemmene.  
På grunn av coronaen og forbud mot å samle mange innendørs, ble også alt av slike 
aktiviteter "lagt på is" i 2020. 
 
Treff.  
Det samme gjelder treff, både våre og regionens treff. Selv om alt foregår utendørs, valgte vi 
å følge anbefalingene fra folkehelseinstituttet når det gjelder å samle mange mennesker på 
ett sted.   
 
Æresbevisninger.  
Det ble ikke delt ut noen æresbevisninger på årsmøtet for 2019. 
 
Listranda Familiecamping.  
I løpet av året har det ikke vært utført organiserte dugnader på Listranda. Det har vært 
avholdt ett allmannamøte og en sommerfest.  
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