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Tid: Lørdag 16. mars 2019, kl. 12.00  

Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal 

 

 
 
 

Protokoll	
	
1. Apning. 
2. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 
4. Velge dirigent og sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 
5. Behandle årsberetningen. 
6. Behandle regionens regnskap i revidert stand. 
7. Behandle innkomne forslag og saker. 
8. Fastsette kontingent. 
9. Behandle strategiplan for regionen. 
10. Vedta budsjett for regionen. 
11. Valg 
12. Avslutt 
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Åpning	
Regionleder Tove Moan Andersen åpnet tinget og ønsket alle representanter og gjester 
velkommen.  En ekstra hilsen til May Romundstad fra Trøndelag idrettskrets og Dag Schartum-
Hansen fra NCF. 

Godkjenne	de	fremmøtte	representantene	
Med	tale-,	forslags-	og	stemmerett:	
Tove Moan Andersen, styret 
Kjell Martinsen, styret 
Anne Sophie Hunstad, styret 
Inge Johansen, styret 
Jan Arne Vold, styret 
Jakob Aune Høvik, Ungdomsrepresentant, styret  
Roger Nasvik, IL Norodd 
Bjørn Horsberg, Hemne SK 
Gunhild Høvik,, Gauldal SK 
Harald Myrholt, CK Viktoria 
Ola Ressel, TVK 
Asbjørn Andersen, IL Stjørdals-Blink Sykkel 
Håvard Bye, IL Stjørdals-Blink Sykkel 
Rune Andreas Brodahl Kvam, IL Stjørdals-Blink Sykkel 
Per Gunnar Hansen, IL Sverre Sykkel 
Sonja Endresen, IL Sverre Sykkel 
Svein Kvam, revisor (tale, men ikke stemmerett) 

Gjester:	
May Romundstad, nestleder Trøndelag idrettskrets 
Dag Schartum-Hansen, 2. visepresident NCF 

Godkjenne	innkalling,	saksliste	og	forretningsorden	
Vedtak:	
Innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt. 
Forretningsorden ble enstemmig vedtatt. 

Velge	dirigent	og	sekretær	samt	2	representanter	til	å	underskrive	
protokollen	
Vedtak:	
Dirigent: Anne Sophie Hunstad 
Sekretær: Kjell Martinsen 
Underskriving av protokoll: Sonja Endresen og Harald Myrholt. 

Behandle	årsberetningen	
Anne Sophie Hunstad tok så over ledelsen av tinget. 

Før selve beretningen ble behandlet fikk May Romundstad ordet for å hilse fra både Trøndelag 
og Nordland idrettskrets. 

May takket for invitasjonen og orienterte om den nye kretsen for hele Trøndelag, og arbeidet 
som kretsen holder på med for å sy sammen den nye idrettskretsen.  
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Hun poengterte viktigheten at NCF jobber godt ut mot klubbene, og det ser ut som de er godt 
fremoverlent i arbeidet nå. Også viktig at regionen bruker kretsene i arbeidet sitt, og benytter 
idrettsrådene.  

Dag Schartum-Hansen fikk deretter ordet og han takket for invitasjonen. Han presiserte at 
regioner og klubber er NCF sitt hovedfokus, og ville etter tinget ta en gjennomgang av en 
momentliste som det ønskes innspill på. 

Han tok en kort orientering om Bergen 2017, og utfordringene NCF har fått. Bergen 2017 har 
vært utfordrende, men NCF har hatt fokus på det sportslige og arbeid ut mot klubbene. Selv 
med problemene hadde NCF et overskudd i 2018 på over 4 mill. Det jobbes også aktivt med å 
finne nye inntektskilder for NCF. 

Bergen 2017 er en utfordring, men NCF vil drive godt videre med omorganiseringer og nye folk 
i viktige stillinger. 

Orienteringen medførte noen spørsmål fra Per Gunnar Hansen: 
Spørsmål: Har  regionen har vært involvert i brev fra Region Sør? 
Svar fra Tove: Nei. 

Spørsmål: Er det fornuftig å ha denne regioninndelingen?  
Svar fra Dag: Ikke behandlet som egen sak, men tematikken er kjent og sannsynligvis en 
utfordring. Spørreundersøkelser vurderes, i samarbeid med regionene. 

Spørsmål: Er det fornuftig med så store utgifter til forbundstinget? 
Svar fra Tove: Styret mente at det var en nødvendig at så mange som mulig deltok. Vi 
representerer klubbene i regionen og det var nødvendig. 

Spørsmål: Hvordan bistår regionen klubbene? 
Svar fra Tove: Vi bistår klubber når vi får henvendelser, og sender ut forespørsler. Det nye styret 
vil bli anbefalt å besøke klubbene. 
Svar fra Dag: Viktig at regionene er proaktive, og lager gode rutiner. 

Selve beretningen ble så gjennomgått av dirigenten, uten å gå inn i alle detaljene.  

Anlegg 
Harald Myrholt ønsket info om BMX-bane. 
Inge Johansen orienterte om arbeidet med velodromen i Levanger. 
Ola Ressel orienterte om TVK sin satsing på terrengsykling i Nilsbyen 

Ritt 
Asbjørn Andersen kom med en berømmelse for samarbeidet med regionen og klubbene om 
NM, og som resulterte i et fint overskudd. 3x 150.000. 
Gunhild Høvik var undrende til dette overskuddet ettersom pålagt vakthold ikke var betalt til 
klubben av TVK.  

Kommissærsituasjonen i regionen 
Spørsmål fra Per Gunnar Hansen: Blir det tatt grep for arbeidet fremover? Tove svarte at det 
satses på at arbeidet blir bedre. 

Regionmesterskap (RM) 
Per Gunnar Hansen påpekte at regionmesterskap bør holdes før NC og NM, ettersom RM gir 
poeng som er viktig å få med seg. Styret bifaller innspillet. 
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Økonomi 
Tove informerte om at regionen er registrert i Brønnøysundregistrene, noe som gir mulighet for 
tippere å gi Grasrotandelen til regionen. Midler som kommer inn vil gå tilbake til klubbene. 

Årsregnskap	2017	og	2018	
Tove orienterte om regnskapet. Kom spørsmål om det store beløpet under Andre inntekter. 
Dette var stort sett et engangsbeløp fra bingoinntekter, som var tildelt fra Trøndelag 
idrettskrets. 

Revisjonsberetning	2017	og	2018	
Tove leste opp rapport fra revisorer, og begge regnskapene var godkjent. 

En merknad på å få gamle midler fra tidligere M&R sykkelkrets inn i regionens regnskap. 

Regnskapene enstemmig godkjent. 

Innkomne	forslag	
Forslag	1: Endring av §16 i. Foreta følgende valg. 
Forslagstiller: Regionstyret. 
 
Pkt.	i.	2:	
Dagens	tekst:	4	styremedlemmer	og	6	varamedlemmer.	I	tillegg	kan	det	velges	en	
ungdomsrepresentant	som	inngår	i	styret	som	ordinært	styremedlem.	
Forslag	til	tekst: 4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. I tillegg kan det velges en 
ungdomsrepresentant som inngår i styret som ordinært styremedlem. 
	
Forslag 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag	2: Endring av §16 i. Foreta følgende valg. 
Forslagstiller: Regionstyret. 
	
Pkt.	i.	4:	
Dagens	tekst:	Representanter	til	ting	i	overordnete	organisasjonsledd	eller	gi	regionstyret	
fullmakt	til	å	oppnevne	representantene.	
Forslag	til	tekst: Styret for Region Midt gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting i 
overordnete organisasjonsledd. 
 
Forslag 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag	3: Nytt punkt om hedersbevisninger i regionen. 
Forslagstiller: Regionstyret. 
 
Forslag:	Styret i NCF Region Midt foreslår følgende tillegg i regionens lov: 

§	26	Hedersbevisninger	

1. NCF	Region	Midts	hederstegn	

Statutter: 

Hederstegnet er NCF Region Midts høyeste utmerkelse, og kan bare deles ut til medlemmer av 
organisasjonsledd tilknyttet NCF Region Midt. Hederstegnet kan deles ut til: 
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a. Personer som gjennom aktiv idrett har oppnådd resultater i internasjonal toppklasse, og 
derfor har representert regionen på en verdig og fremragende måte 

b. Personer som gjennom administrativ eller annen virksomhet har ytet et stort bidrag til 
sykkelsportens utvikling innen NCF Region Midt. 

2. NCF	Region	Midts	diplom	for	godt	utført	arbeid	

Statutter: 

Diplomet kan tildeles personer, lag, firmaer eller organisasjoner som gjennom sin innsats har 
bidratt til å legge forholdene bedre til rette for sykkelsporten i Møre og Romsdal, Trøndelag og 
Helgeland., 

3. NCF	Region	Midts	barne-	og	ungdomspriser	

Statutter: 

Prisene kan utdeles til en gutt eller jente, eventuelt et guttelag eller et jentelag, for en 
idrettsprestasjon foretatt i siste kalenderår. Mottakeren(e) av prisen må ikke være eldre enn 17 
år i det år prestasjonen utføres. Forslag på kandidater sendes NCF Region Midt av 
enkeltpersoner, lag, særkretser, og idrettskretser innen 1. januar hvert år. Prisen består av et 
diplom og et stipend. 

For	alle	prisene:	

NCF Region Midts styre fatter vedtak om tildeling av prisene. Prisene utdeles fortrinnsvis på 
Regionstinget eller ved en annen passende anledning. 

Nåværende	§	26	(Nedlegging	–	Sammenslutning)	blir	§	27.	
 
Forslag 3 ble enstemmig vedtatt. 
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Fastsette	kontingent	
Styret foreslår at klubbkontingenten for 2019 og 2020 blir samme som vedtatt på tinget i 2017. 
 
Medlemstall under 100: Kontingent kr. 2000.-/år. 
Medlemstall over 100: Kontingent kr. 2500.-/år. 
Medlemstall over 500: Kontingent kr. 5.000.-/år. 
 
Forslag til vedtak: Regiontinget godkjenner og vedtar det fremlagte forslaget til kontingent. 
 
Vedtak:	

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Strategiplan	2019	-	2020	
Det er pr. i dag ikke utarbeidet en ny plan. 

Styret gis fullmakt til å utarbeide plan. 

Budsjett	2019	og	2020	
Budsjettpostene og beløpene er de samme for både 2019 og 2020. 

Post Budsjett pr. år  Justert budsjett pr. år 

     

Møtekostnader  35000    20000 

Støtte klubber  40000    60000 

Regionsamling  30000    30000 

Andre utgifter  13000    20000 

Sportslig utvalg  5000    20000 

Sum utgifter 143000    150000 

         

Kontingenter  133000    133000 

Andre inntekter  0    7000 

Støtte idrettskrets  10000    10000 

Sum inntekter 143000    150000 

 

Tove gjennomgikk postene budsjettet, og tok imot innspill fra tinget.  

Det er ønskelig å øke beløpet for Sportslig utvalg, og Asbjørn Andersen redegjorde for SU sine 
oppgaver. Eqinor sin sponsing til Morgendagens helter bør legges til SU sine midler. 
Tove fremsatte forslag om å øke til 20000. Kjell mente 15000 kan tas fra møtekostnader. 
Gunhild Høvik ønsker å øke Støtte klubber til 60000.  
Per Gunnar hadde spørsmål om hvor eventuelle stipend tas fra? Tove svarte at det må bli en ny 
post. 
Per Gunnar mener det mangler post for kommissærutdanning? Kjell svarte at det kan tas under 
Andre utgifter. Per Gunnar tror beløpet er lavt da det bør bli fysiske kurssamlinger. 

Styret får fullmakt til å justere budsjettet ut fra innspillene. 

Vedtatt enstemmig   
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Valg	
Asbjørn Andersen gjennomgikk valgkomiteens innstilling, og valg ble gjennomført. 
 
Valgresultatet ble som følgende: 
Leder:	
Tove Moan Andersen, IL Stjørdals-Blink Sykkel, Nord-Trøndelag 
Nestleder:	
Kjell Martinsen, Rana SK, Helgeland 
Styremedlemmer:	
Hallstein Vemøy, Alesund og Omegn CK, Møre og Romsdal 
Anne Sophie Hunstad, TVK, Trøndelag 
Kristine Svendsen, Steinkjer SK, Trøndelag 
Roger Nasvik, Norodd IL sykkel, Møre og Romsdal 
Jakob Aune Høvik, Gauldal SK, Ungdomsrepresentant          
Varamedlemmer:	
Ann-Torild Andersen Larsen, Sandnessjøen OCK, Helgeland 
Jan Arne Vold, Gauldal SK, Sør-Trøndelag 
Inge Johansen, IL Sverre Sykkel, Nord-Trøndelag 
Eldar Høidal, Sykkylven SK, Møre og Romsdal 
 
Styret fikk mandat for å finne vara for ungdomsrepresentant.      
	
Revisorer:	
Bertil Sletta, Svein Kvam.     
	
Representanter	til	ting	i	overordnete	organisasjonsledd:	
Styret fikk mandat ut fra lovendringen i forslag 1. 
	
Valgkomite	2019:	
Valgkomite: Asbjørn Andersen, Berit Bakkan, Arne Vik. Gunhild Høvik vara. 
 
Per Gunnar mener det er ønskelig at varamedlemmer møter på styremøter. 
Styret tar det til orientering. 
	
Avslutning	
Tove takket tinget for oppmøtet og tilliten til nytt styre. Takket avtroppende styremedlemmer 
for arbeidet, og en blomsterhilsen vil bli sendt ut. Vil også gis en blomsterhilsen til Asbjørn 
Halvorsen,  Gunhild Høvik og Per Gunnar Hansen som var i styret frem til 2017. 

Tinget ble avsluttet kl. 14.00. 

Etter avslutningen av tinget fikk Dag Schartum-Hansen ordet for en orientering om sin jobb og 
arbeidet i NCF. 

 

Representanter fra Regiontinget: 
 
Sonja Endresen  Harald Myrholt 
sign	 	 	 	 sign 


