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Protokollen gjelder:  STYREMØTE Dato: 30.05.2022 

 
Sted: BOC klubbhus Møteleder:  Stig Fjærli                    Referent: Asgeir Mamen  

 
MØTEDELTAKERE: ROLLER: FRAVÆR: ANNEN REPRESENTASJON: 

Stig Fjærli Styreleder   
Asgeir Mamen 

Kurt Tryaire Haugen 
til og med sak 39 

 

 
Eystein Westgaard 

Eline Skjevdal 
Silje Jørgensen fra sak 35 

Styremedlem 

Styremedlem                    
Styremedlem 

Styremedlem 

Styremedlem 
Styremedlem 

Styremedlem 
Styremedlem 

 

 
Pål K. Hangaard 

Tone Kristin Larsen 

Samir Tawfiq 
 

 
 

 

 

    

    

    
 

 

SAKSLISTE  

SAK* REF. SAKNAVN Kommentar 

  Faste saker Ingen sakspapirer 

    Godkjenning av møteinnkallingen  

    Gjennomgang av forrige styremøtes protokoll  

    Godkjenning av forrige møtes protokoll  

33-22 24-22 Regnskap og økonomi Orienteringssak 

34-22 26-22 Regnskapsføring 2022 Orienteringssak 

35-22 27-22 Landeveiscup  Orienteringssak 

36-22  Regionslag Beslutningssak 

37-22 28-22 Oppdatering fra de ulike ansvarsområder Orienteringssak 

38-22 29-22 Enklere og tryggere styrearbeid - Orgbrain Orienteringssak 

39-22 30-22 Anlegg Orienteringssak 

40-22 21-22 Søknader: Støtte til utdannelse som nasjonal kommissær Orienteringssak 

41-22 32-22 
Eventuelt 

1. Kommissærbekledning-rammer 
2. Budsjett for SoMe markedsføring av ritt 

 

 

 
 

Saks nr. Beskrivelse 

33/34-22 Regnskap og Økonomi 
Kurt og Stig redegjorde. Noen bilag måtte signeres av Stig før de kunne behandles i Visma, det 
ble gjort. Økonomien er solid. Kontingentkrav skal sendes ut i disse dager.  
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Vedtak: 
Til orientering  
 
 

35-22 Landeveiscup 
1. Stig orienterte. To ritt er avlyst grunnet veimyndighetenes nye krav til vakter. Det har 

vært lite påmelding til de rittene som har vært arrangert, er det problemer med 
trafikken som gjør at folk holder seg borte?   

       2.    Sponsor.  En eventuell avtale vil bli fra neste sesong 
 
Vedtak: 
Til orientering.  
 

36-22 Regionslag 
Stig orienterte. Han har fått regionslag, jr. klaassen (seks-mannslag) med på ritt i Spania (fire 
etapper) og Sveits (tre etapper). Disse går i slutten av august og begynnelsen av september. 
Det ble lagt frem budsjett for rittene. Det forutsettes en egenandel fra de som deltar. 
Kostnader for RØ blir ca 105 000 kr. Det kan være aktuelt å ta med ryttere fra andre regioner 
om ikke vi kan stille med fullt lag, de går inn på samme betingelser som våre deltagere. 
Uttakskriterier og uttak bestemmes senere. Stig stiller som lagleder. 
 
Vedtak: 
Budsjettrammen på 105 000 kr godkjennes. 

37-22 Mandat for regionens rolle i anleggsutvalget 
Kurt redegjorde. Det er behov for å få en klarere rolle for regionstyret i anleggsgruppen. 
 
Vedtak: 
Anleggsgruppen fremmer et mandatforslag for styret til neste styremøte 

37-22 Oppdatering fra de ulike ansvarsområder 
1. Asgeir: utdanning av banekommissærer er ivaretatt, NCF har en plan. Utdanningen 

starter ikke før velodromen nærmer seg ferdigstilling. 
2. Eystein: Byggingen av selve velodromdelen i Asker tar tid, antagelig ikke ferdig for 

tidlig 2024. Aktuelt med en banesamling til neste høst. 
3. Eline/Silje. SoMe arbeidet fortsetter. Det begynner å bli respons på det vi legger ut. 

Det kan være aktuelt å hjelpe klubbene med rittomtale, eventuelt å kjøpe seg 
annonseplass til å avertere ritt i regionen (se eventueltsak 2)  

4. Stig: ekstraordinær NCF ting avholdt digitalt, kun en sak, Silje og Stig deltok. 
Vedtak: 

1. Til orientering.  
2. Til orientering.  
3. Bevilgning til kjøp av annonseplass tas opp som eventuelt sak 
4. Til orientering.  

 

38-22 Orgbrain orientering/demonstrasjon 
Siri og Arild Salte, BOC redegjorde. Det settes stadig strengere krav til formaliteter og 
personvern i frivillig styrearbeid. Viktig å kunne beskytte følsomme opplysninger og få planlagt 
aktiviteten. Systemet er i bruk hos BOC i dag. Brukererfaringene har vært gode, relativt lav 
brukerterskel. Pris, som inkluderer 14 lisenser vil være ca 625 kr pr. måned. 
 
Arild Salte demonstrerte så hvordan programmet kunne brukes til å lagre notater, signere 
dokumenter og registrere møter og hendelser i kalender. 
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Vedtak: 
Dette virker egnet for oss. Siri har et møte med Orgbrain firmaet i morgen (31.5) og hører der 
om vi kan få et tilbud. 
 

39-22 Prosjekt Huken 
Kurt redegjorde. Planen gjelder et nedlagt grustak på Ammerud. En mulighetsstudie fra 2015 
nevner sykkelaktivitet, bl.a. sykkelpark og BMX bane. Det er en målsetting om realisering 
innen 2025.  
 
Vedtak: 
Et spennende prosjekt. Anleggsgruppen følger opp saken og søker å etablere samarbeid med 
aktuelle partnere  

 
40-22 

Søknader: Støtte til utdannelse som nasjonal kommissær 
Det blir ikke arrangert kurs for nasjonale kommissærer i år, for å forberede for kurset har NCF 
invitert interesserte til å være med på Tour til fjells rittet. Det medfører noen ekstra kostnader 
for den enkelte kommissær som Grenutvalg landevei ønsker at regionene dekker.  
 
Vi har en aktuell kandidat, Ronny Skjellum. 
 
Vedtak: 
Vi er positive til å støtte Ronny, men vil ha et overslag over kostnadene fra NCF. Asgeir 
kontakter Heidi Stenbock-Haakestad for å få dette. 

41-22 Eventuelt 
1. Klesstøtte til kommissærbekledning 

Ronny og Asgeir har laget et forslag: «RØ dekker førstegangskjøp av skalljakke (ca 
2000 kr). Årlig kan kommissærene be om kr 500,-til klestilskudd, eventuelt samle opp 
det beløpet over flere år. 

2. Bevilge penger til rittannonsering på våre SoMe kanaler 
Med et beløp på 2000 kr kan vi presentere aktuelle ritt i regionen for målgruppene. 

 
Vedtak: 

1. Vedtatt, beløpet er innenfor det vi har budsjettert med. 
2. Vedtatt, vi bruker beløpet på å informere om Landeveiscup rittene. 

 
Overværing av BMX treningsøkt 
Vi fikk overvære deler av en treningsøkt på BMX banen. Imponerende aktivitet! Takk til BOC 
for lån av lokaler! 

 
Neste møte: 8.8.2022, Teams  
Møtet hevet20.55 
AM 
ref. 


