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NCF Region Øst
Protokoll fra Styremøte 8/2022 - Styremøte NCF Region Øst

Sted:

Dato: 14. november 2022, 18:00

Deltakere: Stig Fjærli (styrets leder), Asgeir Mamen (styrets nestleder), Eystein Westgaard (styremedlem
og styresekretær), Kurt Tryaire Haugen (styremedlem og styresekretær), Silje Renate
Jørgensen (styremedlem og styresekretær) og Tone Kristin Larsen (styremedlem og
styresekretær)

Deltok ikke: Eline Skjevdal (styremedlem og styresekretær), Pål Kenneth Hangaard (styremedlem og
styresekretær) og Samir Tawfiq (styremedlem og styresekretær)

Møteleder: Stig Fjærli

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et
digitalt møte.

1. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. Økonomi- og likviditetsrapportering

Kurt redegjorde. Vi har god økonomi, fremdeles noen klubber som ikke har betalt kontongent. Stig følger opp
dette. Generelt et lavere aktivitetsnivå som gir lave utgifter. Terrengutvalget kommer med noen utgifter til
trenere/samlinger. Høre med klubbene om hva de ønsker at vi skal proiritere på neste års budsjett for å skape
aktivitet. 

4. Regionsting 2023

Program før tingforhandlingene? Invitere RS banefolk til oss som kan orientere om praktiske forhold vedrørende
baneritt? Viktig å engasjere de store klubbene.

Eystein lager et utkast om et baneinnslag til neste styremøte.

5. Region Øst - Anleggsutvalg

Kurt orienterte, siste møte samtidig med vårt forrige styremøte. Viktig å bli mer konkrete i handling. Ønskelig
med minst fire sykkelklubber som har et eierskap til prosjektet/stedet. Møte med IK/IR avholdt, de har innstilt på
å bruke 20 mill. kr på prosjektet. Skullerud skal også tilgodesees.

De gis en ca 15 min orientering om prosjektet på tinget. FB innlegg om anleggsutvalgets virksomhet. Kurt
administrerer dette.

Dokumentet er signert med Orgbrain eSign
- en standard elektronisk signatur i samsvar
med EU-forordning 910/2014 (eIDAS).
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6. Oppdatering fra de ulike ansvarsområder

Asgeir: Oppsummeringsmøte for kommissærene avholdes
Kurt : BMX, forbedre samarbeidet mellom klubbene
Tone (MTB): Samling  og møte med klubbene avholdt- Uttakskriterier har blitt vedtatt. 
Eystein (bane): Nytt møte om banesatsing  i  GU-baner snart. Eystein deltar. BOC banesamling nå til helgen.
Plasser var ledige, og fem deltagere fra RØ er påmeldt, åtte fra BOC. Regionen dekker ca 15 000 kr totalt. 
Stig (CX): ingen nye innspill.

Til informasjon.

7. Søknader mottatt

En søknad fra TU on støtte til kommissærsamling, formidlet av Asgeir Mamen. Vi ønsker at Region Øst yter
samme støtte som Reigon Vest., inntil 4000 kr pr. kommissær,  med en totaltramme på inntil 20 000 kr til 
kommissærer som deltar på den nordiske samlingen.  Det er avsatt midler til kompetanseutvikling på budsjettet
2022.

Asgeir deltok ikke i avstemmingen

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Styret støtter søknaden

Følgende stemte for forslaget: Stig Fjærli, Eystein Westgaard, Kurt Tryaire Haugen, Silje Renate Jørgensen, Tone
Kristin Larsen
Følgende avga ikke stemme: Asgeir Mamen

8. Eventuelt

Ingen saker ble fremmet til behandling

* * * * *

14. november 2022

Stig Fjærli

63492e1ab61b9e5cb467fd48

Asgeir Mamen

63492e41ed016c5cf207c63d

Eystein Westgaard

63492e8fe4b86f5ccfc43edc

Stig  Fjærli

2023-01-17 10:57 UTC

63492e1ab61b9e5cb467fd48

Asgeir Mamen

2023-01-17 13:19 UTC

63492e41ed016c5cf207c63d

Eystein  Westgaard

2023-01-18 11:57 UTC

63492e8fe4b86f5ccfc43edc
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Kurt Tryaire Haugen

63492ebfed016c5cf207c901

Silje Renate Jørgensen

61e68a71450736562629de87

Tone Kristin Larsen

63492f38e4b86f5ccfc44221

Kurt Tryaire Haugen

2023-01-17 10:59 UTC

63492ebfed016c5cf207c901

Silje Renate Jørgensen

2023-01-17 18:58 UTC

61e68a71450736562629de87

Tone Kristin Larsen

2023-01-17 11:02 UTC

63492f38e4b86f5ccfc44221


