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Årets Caravan Träﬀar

Årsmöte 2021
Årsmötet 2021 kommer att hållas
den 24 april. Det ﬁnns i dagsläget två
alternativ. Ett digitalt där medlemmar
kan ansluta via sin dator hemma. Det
andra är om man kan hålla det
utomhus eller i en tillräckligt stor
lokal. Det digitala mötet hålls i
plattformen Teams. Den är godkänd
för ändamålet och gör det möjligt att
genomföra röstning och upprätta

Eftersom förra årets träﬀar blev
inställda drabbades inte bara vi utan
även de campingar som vi skulle
vara på. Träﬀgruppen har beslutat att
årets träﬀar blir en form av
spontanträﬀar. Surströmmingen i
Boden och luciaﬁkat är de enda
träﬀar som är inplanerade
tillsammans med NOLIA. Allt
med reservation för pandemiläget.
För närvarande ser träﬀarna ut så
här:
7-11 Augusti
- NOLIA Piteå

röstlängd. Den används av vår egen

27-28 Augusti

- Boden

Riksorganisation som
rekommenderar den till sektionerna

surströmming.
December - Lucia är under planering.

för att kunna genomföra årsmötet
enligt stadgarna före den sista april.
Styrelsen genomför ett styrelsemöte
18 mars och kort därefter kommer vi
att skicka ut kallelse och
möteshandlingar till årsmöte via BD
Nytt 2 till de som har angett epost
adress. Övriga får kallelsen via
vanligt brev.

Spontanträﬀar
Rekryteringskampanjen
För att underlätta rekrytering
tillhandahåller vi en egen
reklamfolder med CC BD förmåner

De senaste åren har det varit mycket
tal om spontanträﬀar. Men vad är en
spontanträﬀ.
Det börjar med att någon, vem som

tillsammans med Caravan Club of

helst, ska åka ut med sitt ekipage. Vi

Sweden och Caravan Försäkring
foldrar. I foldrarna får intresserade
medlemmar hos oss tillgång till ett
infopaket att kunna nyttja för
rekrytering av nya medlemmar.

kan ta mig som exempel. Då
använder jag mig av CC Norrbottens
Facebook sida där jag skriver vart jag
ska åka. När jag ska åka och
uppmanar andra medlemmar att
ansluta till samma ställe. Det är inte
en träﬀ i sektionens regi med allt
som därtill kommer utan man träﬀas
en helg för att umgås. Inget
arrangemang krävs då alla har med
sig sitt. Det ﬁnns även i våra avtal
med campingar att man
fårgrupprabatt i restaurangen om
man är ﬂer än 4 personer, några har
10 som gräns.

Rabatter på Företag och
Campingar i Norrbotten

Kartorna innehåller länkar som tar dig till respektive innehåll.
I tidigare BD Nytt har länken till listan gått direkt till listan. Från och med detta
nummer går länken till vår hemsida där du skrollar ner på startsidan och
öppnar listan med våra rabatter. Orsaken till detta är att rabattlistan är ett
levande dokument och uppdateras över tid. Då kommer äldre BD Nytt att
innehålla en länk som öppnar ett gammalt exemplar som inte längre gäller.
Väl mött på vår hemsida.
Åke Pettersson Webbmaster CC BD

Lista över rabatter

Karta företag

Lista över företag

Karta över de företag
som ger oss rabatter

campingar och deras
rabatter.

Turistmål

Caravan Club

Norrbotten

campingar

Platser i Norrbotten som

Besök våra egna

vi tycker är väl värda ett

Caravan Campingar.

besök.

Besök vår hemsida
Klicka på loggan

Facebook
Följ oss på Facebook,
Klicka på bilden.

Hjälpdokument.
Du kan antingen skanna QR koden eller klicka på QR koden för att öppna
respektive dokument i din dator.

Logga in på
hemsidan
Hjälpdokument, hjälper
dig att logga in på

Glömt lösenordet?
Hjälpdokument hur du
ska göra om du glömt
koden.

hemsidan.

Lathund
Träﬀansvarig

Checklista till FMC

En lathund för dig som

tänker skriva ett inlägg
till FMC.

funderar på eller ska
vara träﬀansvarig på

Några tips till dig som

någon av våra träﬀar.

Caravan Club Norrbottenssektionen

Angelgatan 12, LULEÅ
Sweden
Tel: 070-615 89 35 Mejl: ccnorrbotten@gmail.com
Du får det här mejlet eftersom du registrerat dig på vår
hemsida eller gjort inköp från oss.
Avsluta prenumerationen

