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Innehåll

¤ Motioner till sektionen

¤ Våra rabatter i Norrbotten

¤ Hjälpdokument

Påminnelse om motioner.

Ett bra sätt att påverka en förening är att skriva en Motion. I vår

förening ska en motion ska vara styrelsen tillhanda senast 1

november  för att sedan behandlas på kommande årsmöte. 

Inom Caravan Club ser en gång ut så här: 

Ett medlem skriver en motion som skickas till styrelsen. En motion

är bara ett annat ord för förslag. Sektionen behandlar den på

årsmötet och efter årsmötets beslut skickas den till Riksstyrelsen

för behandling på Riks Årsstämma. Från sektionen deltar tre

delegater från Norrbotten för att lägga till sin röst. Som underlag

för deras röst ligger beslutet från sektionens årsmöte och inte

deras eget tycke.

Vill du läsa mer om hur det går till så finns det att läsa på CC

hemsida, Stadgar § 7. Motioner. Du kan även följa länken. CC BD

Stadgar

Hur du skriver en motion

1. Motionen ska bara behandla ett ämne.

2. Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar

om.

3. Inled med en bakgrund till frågan.

4. Om det finns konkreta fall att hänvisa till, beskriv dem.

5. Sammanfatta förslagen i en eller flera korta ”att-satser”.
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Lista över rabatter

Lista över företag

campingar och deras

rabatter.

Karta företag

Karta över de företag

som ger oss rabatter

Turistmål

Norrbotten

Platser i Norrbotten som

vi tycker är väl värda ett

besök.

Caravan Club

campingar

Besök våra egna

Caravan Campingar.

Besök vår hemsida

Klicka på loggan

Facebook

Följ oss på Facebook,

Klicka på bilden.

Sicka din Motion till ccnorrbotten@gmail.com. Glöm inte att skriva

under motionen.

Styrelsen.

Rabatter på Företag och

Campingar i Norrbotten

Kartorna innehåller länkar som tar dig till respektive innehåll.

I föregående BD Nytt har länken till listan gått direkt till listan. Från och med

detta nummer går länken till vår hemsida där du kan skrolla ner på startsidan

och öppna 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

Hjälpdokument.

Klicka på rubrikerna för att komma till respektive dokument.

¤ Logga in på hemsidan        ¤ Glömt lösenordet

¤ Lathund Träffansvarig         ¤ Checklista texter till FMC
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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

tel:070-615 89 35
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