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SAKSLISTE  

SAK* REF. SAKNAVN Kommentar 

  Faste saker Ingen sakspapirer 

    Godkjenning av møteinnkallingen  

    Gjennomgang av forrige styremøtes protokoll 

Sak 35-22. Det 
bør presiseres at 
Stig erklærte seg 
som inhabil og  
forlot møtet 
under selve 
behandlingen 
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    Godkjenning av forrige møtes protokoll 

Referatet 
godkjennes med 
denne tilføyelsen 
til sak 35-22:  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. 
Før saken ble 
behandlet 
erklærte Stig seg 
inhabil, og forlot 
rommet.  

42-22 33-22 Regnskap og økonomi Orienteringssak 

43-22 34-22 Landeveiscup Orienteringssak 

44-22 35-22 

Regionlag  
- Henvendelse fra klubb vedr. junior lag  
- Søknad om regionlag 

Informasjon om UCI rittet i Spania 

Beslutningssak 

45-22 36-22 Region Øst Anleggsutvalget – Beslutte forslåtte fullmakt  Beslutningssak 

46-22 37-22 Oppdatering fra de ulike ansvarsområder Orienteringssak 

47-22 29-22 Beslutte nettvettregler for NCF Region Øst sine SOME flater. Beslutningssak 
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48-22 40-22 
Søknader 
Mottatt støtte til dekning av rittdeltakelse på UCI ritt i utlandet 

Beslutningssak 

49-22 41-22 Eventuelt  

  1.  Orienteringssak 

 

 
 
 
 
 

Saks nr. Beskrivelse 

42-22 Regnskap og Økonomi 
Kurt gikk igjennom regnskapet og informerte om at det er 54 klubber som ikke har betalt årets 
region kontigent. Det arbeides med inndriving av utestående regionkontigenter. Videre 
rapporterte han om at det på kostnadssiden er et underforbruk i forhold til budsjett for 2022. 
 
Vedtak: 
Styret tok informasjonen til orientering 

43-22 Landeveiscup 
Landeveicup ritt #5 i regi av Vårsol ble avlyst grunnet lav deltakelse. Landeveiscup #6 Asker 
Tempoen ble gjennomført med 25 deltakere. Deltakere på landeveiscup er i stor grad de 
samme som deltar på Kalascup og andre terrengsykkelritt. Aldersgruppen 10-16 år har et godt 
ritt tilbud, og det medfører at noen ritt må prioritere bort 
 
Vedtak: 
Styret tok informasjonen til orientering 

44-22 Regionslag 
Stig redegjorde. Uttaket ble gjort efter fastsatte kriterier. 
Aktuelle ryttere fra årsklasse 2004 ble kontaktet, noen valgte å si nei så det ble et behov for å 
hente inn eksterne ryttere for å få gjennomført rittene. Asker CK har rettet noen spørsmål til 
regionstyret om uttaksprosessen. Stig erklærte seg så inhabil og deltok ikke i 
beslutningstakingen. 
 
Vedtak: 
Styret tar Stigs redegjørelse til orientering og Styret svarer henvendelsen fra Asker CK. 

45-22 Region Øst anleggsutvalget - beslutte foreslåtte fullmakt 
Anleggsutvalget i Norges Cykleforbund Region Øst gis fullmakt til å planlegge et konsept for 
Ammerudveien 300 (tidl. Huken pukkverk) i tråd med den prosessen Oslo kommune legger 
opp til. Konseptet skal utvikles i samarbeid med de sykkelklubber som ønsker å bruke Huken 
som arena for rekruttering, treninger og konkurranser. Pr i dag er aktuelle klubber SK Rye 
sykkel , IF Frøy sykkel og IK Hero. Anleggsutvalget skal kontakte aktuelle klubber i regionen for 
å stimulere til engasjement i arbeidet. 
 
Konseptet skal tilstrebe å inkludere terrengsykling, hopplinjer, pumptrack, BMX, parasykling 
og landevei. For landevei er det naturlig å se det i sammenheng med rulleskiløypene i 
Lillomarka arena. Det er viktig at det legges til rette for rekruttering. 
 
Fullmakten gis med vilkår om jevnlig rapportering til styret i NCF Region Øst om utvikling i 
arbeidet. Det skal også gis en orientering på regionstinget i 2023. 
 
Kurt T Haugen, styrets medlem i anleggsutvalget erklærte seg inhabil og deltok ikke i 
behandlingen av saken 
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Vedtak: 
Styret besluttet å gi Anleggsutvalget fullmakt i henhold til innstilling. 

46-22 Oppdatering fra de ulike ansvarsområder 
Anlegg 
Det jobbes med Huken. Det ble publisert en artikkel i Aftenposten om Lillomarka rundt rulleski 
og sykkel. Det er ønskelig å involvere Lillomarka i arbeidet med Huken prosjektet. Det er viktig 
at aktiviteten er organisert i en klubb. Anleggsutvalget har laget e spørreundersøkelse, og en 
av tingene som kommer klart frem av undersøkelsen er at det er et skrikende behov for 
bistand til klubber rundt arbeidet med anlegg. 
 
Bane 
Liten sportslig aktivitet for øyeblikket. Siste sving støpes i Asker velodromen, like før arbeidet 
med reisverk startes. Avventer ytterligere for å se på interessen for en banesamling på Sola.  
 
SOME 
Det rapporteres om hyppige henvendelser fra klubber om bistand til å markedsføre rittene 
deres. Vi har bistått med markedsføring for alle henvendelser. Det arbeides med en 
struktur/rutine for klubber som tar kontakt for markedsføring av klubbens ritt. 
 
Vedtak: 
Styret tok informasjonen til orientering 

47-22 Beslutte Nettvettregler for NCF region Øst sine SOME flater 
Basert på kommunikasjon på NCF Region Øst sin hjemmeside, foreslår Silje Jørgensen, 
ansvarlige for kommunikasjon og SOME plattformer at det besluttes nettvettregler som 
publiseres på NCF Region Øst sin Facebookside. 
 
Hun foreslår at følgende regler, og ber om styrets godkjennelse. 
 
Facebook regler: 

 
Vær vennlig og høflig 
Vi er alle sammen om å skape et vennlig miljø. La oss behandle hverandre med respekt. Sunne 
diskusjoner er naturlige, men det kreves vennlighet. Hatprat, mobbing eller trusler fører til 
utestengelse uten varsel. 
 
Emne 
Diskusjoner i denne gruppen skal handle om sykkelsport, temaer som tydelig ikke er om det 
blir slettet. 
 
Personangrep 
Fokuser på sak, ikke person. Det gjelder også unødig nedsettende uttalelser om spesifikke 
grupper eller personer. Trolling vil si å unødig provosere folk. Brudd på disse reglene fører til 
blokkering og utestengelse. 
 
Spam 
Det vil blant annet si off-topic fra trådens tema, mange poster etter hverandre, bilder uten 
tilhørende kontekst, eller unødvendige usakligheter 
 
Moderatoroppfordring 
Rimelige oppfordringer fra administratorer/moderator skal etterfølges. 
 
Selvpromotering/reklame 
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Reklamering for andre grupper/sider, nettsider, events, blogger, spørreundersøkelser og 
selvpromotering er i utgangspunktet ikke lov. Avklar med Admin om du er usikker. 
 
Blokkering av moderator 
Blokkering av administratorer/moderatorer skal ikke forekomme. Dersom dette oppdages, blir 
medlemmet utestengt. 
 
Vedtak: 
Forslaget til nettvettregler på NCF Region Øst sin Facebook side ble enstemmig vedtatt. 

48-22 Søknader 
Styret har mottatt to søknader. 
 
Søknad 1 – Søknad om støtte for å sykle med Regionslag på UNO-X Development weekend  
 
Søknad 2 - Åpen søknad om rytterstøtte til juniorsyklist i regionen 
 
Stig Fjærli erklærte seg inhabil i Søknad 2 og deltok og deltok ikke i behandlingen av saken. 
 
Vedtak: 
Søknad 1 
Styret er positive til at IF Frøy tar initiativet til et Regionlag for Uno-X Development Weekend. 
Regionen har tradisjon for å stille med regionlag til disse rittene, hvor man deltar med seks 
mannslag. Styret i NCF Region Øst en orientering dersom det skulle vise seg at det blir mer enn 
10 ryttere som er aktuelle til laguttaket, for å høre hvordan laguttaket er tenkt gjennomført jfr 
foreslåtte uttakskriterier. 
 
Styret innvilger støtte til deltakeravgift på 16.000 kroner for rittene. Utleggskjema sendes inn 
til NCF Region Øst for utbetaling av utlegg. Ingen faktura skal sendes NCF Region Øst direkte 
fra rittarrangør. 
 
Søknad 2 
Vi har tidligere avvist søknader om støtte med begrunnelsen i at regionen ikke gir støtte til 
enkeltpersoner. Dette bør være førende også i denne saken. 
 
Styret innvilger ikke søknaden basert på konklusjon over. 

 
49-22 

Eventuelt 
Ingen saker ble fremmet. 
 
Vedtak: 
 

 
Neste møte: 19.9.2022, Teams  
Møtet hevet 20.55 
AM 
ref. 


