
 
 

NCF 

Region Midt	

Styremøte NCF Region Midt 

6/11-19, kl. 20-21.30 

Telefonmøte 

Sakliste: 
Fra Regionledermøtet/strategimøtet 
Økonomien i regionen 
Økonomisk støtte, retningslinjer 
Økonomisk støtte. innkomne søknader 
Sesongen 2019 
Kommissærsituasjonen 
Neste styremøte, jan.2020 
Terminlistemøte, 14.des. 
Forbundstinget 2020 

 

Deltakere: Kjell Martinsen, Tove Moan Andersen, Anne Sophie 
Hunstad, Kristine Svendsen, Roger Nasvik, Jakob Aune Høvik, 
Hallstein Vemøy 

 

1. Leder orienterte fra NCF regionledermøte 18-19/10-19. 
Forbundet legger forslag til nytt syklepolitisk dokument ut på 
høring til klubber og regioner med frist 31/12-19. Godkjennes 
på Tinget i mars 2020. 

2. Økonomi i Regionen – Vi etterlyser utbetaling av tilskudd fra 
NCF. Kjell sjekker om regnskap og revisjonsberetning er sendt 
inn. Vedr utbetalinger fra regionen tas det også kontakt på 
telefon for å sikre at rett person får midler. 

3. Økonomisk støtte og retningslinjer for dette. Ny søknadsfrist til 
regionen er 31/12-19. 

Innkomne søknader: 

Bertil Sletta innvilges kr. 3.500 for Kommisærkurs banesykling. 
(omsøkt beløp) 
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Søknad om refusjon av kjøring/parkering fra Per G. Hansen. 
Han bes søke klubb om dekning av omsøkt beløp da dette ikke 
er oppdrag i regi av regionen. 

Studietur til VM i sykkel 2019 Yorkshire – Regionen dekker 
kr.5000 for Jørn Ryggvik på bakgrunn av den store innsatsen 
han legger ned for regionens utøvere. 

Samlingen Morgendagens Helter 25-27/10-19 på 
Falstadsenteret. Svein Erik Vold innvilges honorar + 
kjøregodtgjøring på kr. 2350. 

Søknad fra Sandnessjøen OCK til dekning av utgifter for 
instruktørkurs innvilges. 

Søknad fra Møre og Romsdal om dekning av utgifter i 
forbindelse med et møte med klubbene for å evaluere sesongen 
på kr. 2500. Fordi det er usikkerhet om M&R har avvikla sin 
konto utsettes saken til neste møte. 

4. Evalueringen av sesongen 2019 utsettes til neste møte 
5. Kommissærsituasjonen i regionen oppleves som prekær. Tove 

og Kristine lager et saksframlegg til neste møte, evt. 30711-19 
6. Forbundstinget 2020: Styrets 6 representanter deltar. Leder har 

ansvar for påmelding, hotell og billetter. Tove sender mail til 
styret for å få en bekrefta påmelding. Tinget er på Sola –
hjemstedet til Erling Sjalgsson (som vi husker fra skolen) 

7. Tove sjekker med Forbundet om terminlistemøtet kan avholdes 
i januar 2020. Tove sender mail til klubbene i forhold til 
innmelding av ritt for 2020 og med terminlistemøtedato. 

8. Evt. Hvem vil arrangere Master NM 2020? meldes tilbake til 
Tove. 

 

Anne Sophie Hunstad  

 


