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Innehåll

¤ Valberedningen uppmanar

¤ Våra rabatter i Norrbotten

¤ Hjälpdokument

Jag ber om ursäkt att det förra utskicket såg konstigt ut något

hände med texten efter redigering.

Valberedningen informerar.

Vi står inför ett nytt årsmöte och vi behöver nytt folk till styrelsen. I

dagsläget behöver vi en ny ledamot som är villig att gå in som

sekreterare på ett år till att börja med. Du behöver ingen särskild

utbildning men du bör vara bekant med datorer och

ordbehandlingsprogrammet Word. 

Vi håller de flesta styrelsemöten i ett nätbaserat program som

heter "Teams" där var och sitter hemma för att hindra

smittspridning. Något möte sker fysiskt för att styrelsen ska få lära

känna varandra för att sedan underlätta kommande arbete. 

Känner du att du är nyfiken eller har en bekant som kan passa till

uppdraget. Kontakta gärna valberedningen på nummer nedan,

eller vår sektionsordförande Kjell Mäki för mer information om

uppdragets natur.

Så här ser valsituationen ut:

Sektionsordförande - Kjell Mäki vald tom årsmötet 2023

Ekonomiansvarig - Anders Spets vald tom årsmötet 2023

Sekreterare - Ewa Ageholm vald tom årsmötet 2022

Ledamot - Kjell Eriksson vald tom årsmötet 2022
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Ledamot - Lars-Erik Lindvall vald tom årsmötet 2022

Ledamot - Rolf Rönnberg vald tom årsmötet 2022

Ledamot - Vivianne 2 Karlsson vald tom årsmötet 2022

Revisor - Reinhold Wennström vald tom årsmötet 2023 

Revisor - Alf Hansson vald tom årsmötet 2023 

Revisor ersättare - Kurt Turtola vald tom årsmötet 2023

Behov. 

1 Ledamot / sekreterare. Väljs på ett år.

Sista datum för att lämna in nominering 31 mars. 

Du kan ringa eller skicka din anmälan på telefon eller mail. 

Om du skickar mail glöm inte uppge medlemsnummer,

namn och telefonnummer.

Valberedningen 

Sune Vikström - 070-225 50 95 

Kjell Tingvall - 070-510 64 72 

Bertil Hannerfors - 070-624 76 97 

Mail - ccnorrbotten@gmail.com

Sektionsordförande 

Kjell Mäki - 070-316 89 35 

Valberedningen

CARAVAN CLUB of Sweden NORRBOTTENSSEKTIONEN

Norrbottenssektionen har samarbetsavtal men nedanstående campingar och

företag.

På campingarna får du rabatt på mellan 10 – 35% och företagen ger upp till

10% Mer information om campingarnas och företagens rabatter hittar du på

vår hemsida. Där hittar du även en interaktiv karta över deras geografiska

läge samt länk till deras hemsidor.

Lista på företag och campingar.

Campingar Ort Företag Ort

Arctic Camp Jokkmokk Jokkmokk Auto Ojanperä Luleå

Camp Frevisören Kalix Bilkompaniet Luleå, Piteå,

Kalix

Filipsborg Hotell o

Camping

Kalix Botnia Fritid Boden

Jävrebodarnas

Fiskecamp

Jävre HusvagnsCenter Luleå

Kalix Camping Kalix Husvagnsimport Piteå, Luleå

Kraja Hotell Camping

och Stugby

Arjeplog Norrkust Husvagn Kalix

Kukkolaforsen Turist Kukkola Traktor & Arvidsjaur
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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.

Husvagnsservice

Pajala Camping Pajala

Seskarö Havsbad och

Camping

Seskarö

Sikfors Konferens &

Fritidsby

Sikfors

Storstrand Kursgård Öjebyn

Örnvik Hotell,

Konferens & Camping

Luleå

Kom ihåg att uppvisa giltigt medlemskort när du checkar in på en camping

eller när du gör service eller köper tillbehör på något av företagen.

www.caravanclub.se/norrbotten

Kartorna innehåller länkar som tar dig till respektive innehåll.

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

Caravan Club Norrbottenssektionen

Angelgatan 12, LULEÅ

Sweden

Tel: 070-615 89 35 Mejl: ccnorrbotten@gmail.com
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Du får det här mejlet eftersom du registrerat dig på vår

hemsida eller gjort inköp från oss.

Avsluta prenumerationen
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