Årsmøtedokument
REGIONSTING NCF region TeVeBu

Torsdag 28.april 2022 kl. 18.00

Regionstinget avholdes i Tønsberg CK’s lokaler i Tønsberg
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Saksliste / Forretningsorden for Regionsstinget i TeVeBu
Regionstinget skal:
1.
Godkjenne de fremmøtte representantene.
2.
Velge dirigent(er).
3.
Velge protokollfører(e).
4.
Velge to representanter til å underskrive protokollen.
5.
Godkjenne innkallingen.
6.
Godkjenne saklisten.
7.
Godkjenne forretningsorden.
8.
Behandle beretning for regionen.
9.
Behandle regnskap for regionen, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets
beretning, og evt. revisors beretning.
10.
Behandle forslag og saker.
11.
Fastsette kontingent.
12.
Behandle budsjett for regionen.
13.
Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 3-5 styremedlem(mer) og 1-2 varamedlem(mer).
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
c) Årsmøtet gir regionstyret fullmakt til å oppnevne representanter til møter/ting i
overordnede ledd innen idrettens organisasjoner.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste regionstinget.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet.
Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem
osv.
Regionstyret skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år.
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NCF region TeVeBu, styrets beretning for året 2021
Også 2021 ble annerledes enn vi håpet og tenkte oss etter sesongen 2020 som var sterkt preget av
koronatiltak!
Aktiviteten kom i gang for fullt fra juli/august, og det ble avholdt et omfattende rittprogram både nasjonalt
og regionalt hele ettersommeren og høsten. En stor takk til alle klubber og medlemmer som har arrangert
og sørget for aktivitet inntil ny nedstengning pga. korona ble nødvendig i desember 2021.

Styret i NCF Region TeVeBu har i 2021 hatt følgende sammensetning:
Håvard Olsen (Modum SK) leder
Marit Brokke (Grenland SK) nestleder
Andreas Rønning (Horten OC) styremedlem og kasserer
Inger Ness (Tønsberg CK) styremedlem og sekretær
Øyvind Nilsen (Grenland SK) styremedlem
Thomas Langedrag (Vinje IL) varamedlem
Tone Midtsveen (Ringerike SK) varamedlem
Kvinneandelen i styret inkl. varamedlemmer er 43 % og tilfredsstillende.
Kommissærutvalget har i 2021 bestått av:
Øyvind Nilsen (Grenland SK), Inger Ness (Tønsberg CK) og Vidar Trohaug (Grenland SK).
Kontrollkomité (revisor):
Arild Hamre (Vinje IL) og Rune Stendahl (Tønsberg CK).

Valgkomiteen består av:
Ole Håvard Olsen, leder

I perioden fra siste Regionsting 22.mars 2020 til regionstinget den 28.april er det blitt avholdt flere
styremøter både fysisk og digitalt.
Regionen har deltatt på regionledermøter med NCF gjennom året, disse har vært lagt i forkant av NCF
styremøter og har foregått elektronisk.
Under NCF Forbundsting på Gardermoen 8.mars var region TeVeBu representert med følgende delegater:
Marit Brokke, Håvard Brathovde Olsen og Øyvind Nilsen.

Sportslig utvalg
Vi klarte å avholde den årlige regionssamlingen som normalt i november, det var viktig og samlingen var
igjen meget populær blant våre ungdomsryttere.
Samlingen ble avholdt i Skien fritidspark 19.-21.november med mange aktiviteter for ca 30 deltagere og 3-4
ledere. Det var en god miks mellom sosiale og sportslige aktiviteter. Foruten sykling, både terreng og
landevei (innendørs i Grenland SK’s lokaler), var det også aktiviteter som svømming, curling og innebandy.
Tilbakemeldingene fra deltagerne var meget gode, evalueringen som ble gjort i etterkant slo fast at vi har
funnet en god form på regionssamlingen. Det vil alltid være forbedringspunkt, men vi har en god mal for
samlingen som er greit for nye ledere å overta.
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Vi gratulerer Norgesmesterne i region TeVeBu 2021!

Norgesmestere i NCF region TeVeBu 2020
Landevei lagtempo, M senior

Tønsberg CK

Fokus videre framover for region TeVeBu i 2022 vil være arbeidet for barn og ungdom samt at vi ønsker å
legge til rette for flere arrangører og ritt i vår region.
Trenersamarbeidet med Olympiatoppen Sør-Øst er viktig for utdanning og kompetanse til trenere, vi ønsker
å fortsette og videreutvikle dette.
Regionssamlinger for ungdom i alderen 12-17 år er viktig for inkludering og at ungdommen har en arena for
å bli kjent med ryttere på tvers av grener og klubbene i regionen.
Det er viktig å stimulere til samarbeid mellom klubber for å utnytte ressurser best mulig slik at regionen
klarer å arrangere gode ritt for å rekruttere barn og ungdom til sykkelsporten. Vi ønsker også god aktivitet
for turritt og mosjonssyklistene, uavhengig av gren.

Tønsberg, 20.04.2021

Håvard Olsen
leder

Marit Brokke
nestleder

Andreas Rønning
Kasserer

Øyvind Nilsen
styremedlem

Inger Ness
sekretær
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Resultatregnskap og balanse 2021
Se eget dokument

Kontrollutvalgets beretning 2021
Se eget dokument

Forslag til årsmøte
Det er ikke innkommet forslag fra klubbene i regionen til regionstinget innen fristen 14.april 2022.

Kontingent
Styret fremmer forslag om å beholde regions kontingent for klubbene på samme nivå som i 2021; kr 3050,pr år.

5

Styrets forslag til budsjett for 2022
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Valgkomiteens innstilling for 2022 pr 20.04.22
Styre
Håvard Brathovde Olsen (Modum ck) Leder - ikke på valg, 1 år igjen
Marit Brokke (Grenland SK) Nestleder - gjenvalg 2 år
Andreas Rønning Kasserer (Horten OCK) – ikke på valg, 1 år igjen
Skjalge Kraglund – Ny, på valg for 2 år
Styremedlem NN – Ny for 2 år
Tone Midtsveen (Ringerike SK) Vara, gjenvalg 2 år
Thomas Langedrag (Re SK) Vara – ikke på valg, 1 år igjen
Kontrollutvalg
Arild Hamre (Vinje IL) og Rune Stendahl (Tønsberg CK) – velges for 1 år
Kommissærutvalg
Skjalge Kraglund, leder – på valg for 2 år
Vidar Trohaug – gjenvalg 2 år
Inger Ness – gjenvalg 1 år
Øyvind Nilsen – gjenvalg 1 år

Geithus 18.04.2022
Ole Håvard Olsen
Leder valgkomiteen.
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