
Styrets beretning for året 2022 for Norsk Bobil og Caravan Club, 

avd. 106, Østfold  

 

Nok et år er lagt bak oss, og endelig har vi kunnet leve som normalt igjen.  

Ved utgangen av 2022 hadde vi 581 medlemmer, mot 619 ved forrige årsskifte. I det 

nye systemet til NBCC blir nå også familiemedlemmer lagt inn etter hvert som 

medlemmene oppgir navn, så totalt er vi 877.     

Årsmøtet for 2021 ble avholdt 28.03.22, og denne gangen kunne vi igjen ha et møte 

hvor medlemmene var fysisk til stede. 

Styret fikk følgende sammensetning etter årsmøtet:  

Leder:    Tone Armand- Jensen Bergum  

Nestledeer:    Arve Klingen                                                                                                 

Kasserer:    Anne-Mari Nøkleby 

Sekretær:    Brit Bårdslistuen   

Styremedlem: Ronny Helstad    

Styremedlem: Edgar Johansen 

Vararepr.   Hege Irene Martinsen  

Vararepr.   Tom Roar Nilsen 

Valgkomitéen fikk følgende sammensetning:                                                          

Leder:     Jan Erik Amundsen                                                         

    Turid Clemetsen        

    Torill Stabe Lindahl 

I høst valgte Tone Armand-Jensen Bergum å trekke seg med øyeblikkelig virkning. 

Dette resulterte i at Arve Klingen rykket opp som leder av avdelingen.  

Styret har i perioden etter årsmøtet avholdt seks styremøter; 04.04, 09.05, 26.07, 

31.10, 12.12 og 31.01 23.   

Flere av møtene er 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 i hovedsak 

avtales av NBCC sentralt.   

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. De 

samme prosedyrene som før vil gjelde. 

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

oppdatere og dele informasjon. Vi ber derfor instendig om at de av medlemmene 

som ikke har oppgitt telefonnummer og/eller e-mailadresse, eller at en av disse er 

endret, om å melde fra om dette snarest. 

Alle tidligere utgaver av Østcar ligger på hjemmesiden til avdelingen.   

Den finner man ved å søke på https://www.ostcar.no/arkiv/ 

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

av fastliggere. Det arbeides på regionalt plan for å få istand dette, men pr. i dag er 

det ikke på plass. Det trengs godkjente fagfolk innen gass og elektrisitet for å utføre 

arbeidet, noe som gjør gjennomføringen vanskelig.  

Merkekjøring/kjørekurs. Det ble ikke avholdt merkekjøring i 2022. 

Medlemsmøter/aktiviteter for medlemmene. Vi har også i år deltatt på stand for å 

verve medlemmer. På Listranda ble det gjennomført to sommershow for barn, 

arrangementer hvor alle avdelingens medlemmer var ønsket velkommen.                        

Forøvrig er det ikke avholdt medlemsmøter arrangert av avdelingen vår, men 

regionen arrangerte et medlemsmøte hos Norum Bobilgården i vår.   

Treff. I september arrangerte vi treff for medlemmene på Hokksund camping. Vi var 

12 ekvipasjer som deltok. I tillegg arrangerte regionen treff. 

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

Listranda Familiecamping. Vedlikehold og oppgradering av toalettbygningene er 

fortsatt under stadig vurdering, både på praktisk og økonomisk plan. Det har vært 

avholdt årsfest, almannamøte og dugnad i løpet av sesongen.  

For styret i NBCC avdeling Østfold 

15.01.2023 

Brit V. Bårdslistuen 
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