
Avd./seksjon/skole/team Regionstyremøte NCF Midt 6 

Møtedato 25.06.22  

Møteleder Tove Moan Andersen 

Referent Tove Moan Andersen 

Til stede  Kjell Martinsen, Sveinung Talberg, Tove Moan Andersen og Eldar Høidal 
på Teams  

Forfall Oscar Lillevik, Anne Sophie Hunstad, Britt Elin Farstad 

Ikke møtt Jakob Høvik (varslet samme kvelden, men da var møtet ferdig), Ann-
Torild Andersen Larsen 

 

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist 
1. Referat fra møte 30.05.22 

- Godkjent og ettersendes 
 

Tove  

2. Info fra leder og andre 
- Leder ønsket velkommen til de som deltar på styremøtet 

fysisk og på Teams her på Moan i Levanger hvor det 
arrangeres NM Landevei denne uka. Takk til Kjell som tok 

imot oss i forteltet her på Moan. Og til Sveinung som kom 
kjørende fra Molde for å få siste del av sin 
kommissærutdannelse her under NM. 

- Leder informerte fra regionledermøtet som ble avholdt på 
Teams tirsdag 14.juni. Ingen felles enighet om hva en 
ansatt i NCF sin administrasjon skal bistå regionene med.  

- Jeg la frem ønske om at regionkontingenten blir innkrevd 

av forbundet administrativt, slik det var for noen år 

tilbake. 
- Ønsket diskusjon ang hvem som skal dekke utgifter til 

den praktiske opplæringen av nye kommissærer. Det ble 
ingen diskusjon. 

- Da alle regionene fikk noen minutter hver for å si noe om 
egen region, tok jeg opp det arbeidet som kasserer og 

leder gjør for å finne riktig e-post til klubber som ikke 
betaler regionkontingenten. Påpekte at regionen må 
minne klubbene på å endre info etter valg av nytt styre 
inn til Min idrett. 

- Nok en gang ble temaet ang bruken av ordet kommissær 
tatt opp. Jeg mener KOMMISSÆR er det riktige ordet, da 

det er kjent i sykkelmiljøet og blir brukt internasjonalt. 
 

- Eldar etterlyser kriterier for å få arrangementet Tour of 
Norway for Kids. Leder tar opp saken med forbundet. 
 

- Ungdomsmesterskapet i Molde ble utsatt, ikke avlyst. Det 
er muligens ønskelig at det blir arrangert samme helg 

som Trollstigrittet i september. Det var også et ønske 
Sveinung fikk fra Per Martin Øfsti, leder av IL Sverre. 
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Sveinung 
 

 

 

3. Økonomi 
- Flere av klubbene har nå betalt regionkontingenten fra 

tidligere år, men fremdeles er det en restanse på kr. 
11.000. 
Det står ca. 400.000 på regionens konto. 
 

Sveinung  

4. Artic Race of Norway Trondheim 14.08.2022 
- Det ble avholdt nytt møte tirsdag 14.juni med ARN på 

Idrettens hus i Trondheim. 
Endringer – mannskapsbehov: 37 flere løypevakter og 14 

Tove  



flere stasjonære vakter. 
Det jobbes med å få på plass stasjonære vakter som har 
godkjent opplæring. Det jobbes videre med å skaffe alle 
de løypevaktene og frivillige som trengs fra 
sykkelklubber. Idrettslag i de kommunene rittet passere 
blir også kontaktet. 
Det jobbes med bestilling og kjøp av dataprogram med 

link for påmelding, beskjeder og kommunikasjon blir 
mulig. Arbeidsgruppen har møte 27.juni, og neste møte 
med ARN er 30.juni. 
 

5 Eventuelt 
- Vi tok pause fra kl. 10.50 – ca. 11.40 da styret deltok på 

den offisielle åpningen av velodromen «Knut Knudsen 

arena» på Moan i Levanger. Deretter fortsatt styremøtet, 

men uten Eldar. 
 

- Neste styremøte tirsdag 27. juli på Teams kl. 20.30. 

 

ALLE 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Møtet avsluttet 13.00 

 


