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SAKSLISTE  

SAK* REF. SAKNAVN Kommentar 

  Faste saker Beslutningssak 

    Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent 

44-20 35-20 Regnskap og økonomi Orienteringssak 

45-20 36-20 Regionmesterskap 2020  Orienteringssak 

46-20 37-20 
Regionlag 2020 

- Retningslinjer etablering av regionlag 

Retningslinjer støtteordninger 

Beslutningssak 

47-20 38-20 Landeveiscup 2020 Orienteringssak 

48-20 39-20 
Organisering av Region Øst 
Årshjul 

Beslutningssak 

49-20 40-20 Utforming av hederstegn og diplomer Orienteringssak 

50-20 41-20 Rekruttering av Kommissærer i Region Øst Orienteringssak 

51-20 42-20 
Hva kan Region Øst bidra med for å få i gang 
konkurranser innenfor NCFs rammer i forhold til 
smittevern? 

Orienteringssak 

52-20  Behandling av mottatte søknader Beslutningssak 

53-20 43-20 Eventuelt: PKH:BMX cup og EC arrangement   

    

    

 



 

 

 
Saks nr. 44-20 Regnskap og økonomi. 

Torunn redegjorde. Lite endringer fra forrige gang, Stig har ringt til klubber om 

utestående kontingent. Noen klubber eksisterer ikke lenger,13 000 er ført i tap i 

regnskapet. Samir ringer klubbene i Mysen og MarkaMarker SK. Kontingenten 2020 

sendes ut før sommeren. Visma begynner å fungere bra nå. 

 

45-20 Regionmesterskap 2020 

Regelverket har endret seg, inntil 200 deltagere, nå kan vi begynne å arrangere. Styret 

gjør henvendelser til sine klubber. LV: En mulighet kan være å kombinere NM master 

og RM, viktigst å få til g/j klassene. En mulighet er å bruke datoen til Ronde van 

Vestkant til et eget arrangement. BMX: klart til RM i Gressvik. Terreng: Må ta det 

sammen med et eksisterende ritt, Tone hører med Frøy om de kan ta det på sitt UCI 

arrangement. 

 

46-20 Regionlag 2020 

Stig hadde sendt ut et utkast til felles regler for regionlag og støtte. Det ble avklart at 

grenene har ulike tradisjoner og behov, derfor bør reglene være tilpasse den enkelte 

gren, ikke felles. Styrets medlemmer jobber for å få frem slike rammer til neste møte. 

Regionlagene må knyttes opp til Grenutvalg. Retningslinjer for etablering regionlag ble 

godtatt med de endringer som ble foreslått. 
 

 

47-20 Landeveiscupen 2020 

Samir: sikret minst fire ritt, Frøy arrangerer ritt i Holmenkollen ultimo Juli/primo 

August (vente med å kunngjøre dette til torsdag). Fredrikstad SK er interessert i å 

arrangere, avventer NCF retningslinjer. Da kan det bli seks ritt i Landeveiscupen 

 

48-20 Organisering av Region Øst Årshjul 

Det nye forslaget ble godkjent 

          

49-20 Utforming av hederstegn og diplomer 

Det foreslåtte utkastet fra Gullsmed Rolf Ølens eft. ble godkjent. Vi har avsatt 15 000 

kr til merker, så vi kjøper det antall merker vi kan få for det beløpet. Asgeir tar kontakt. 

 

50-20 Rekruttering av Kommissærer i Region Øst  

Asgeir finne et tidspunkt for markedsføring av kommissærutdannelsen til høsten. 

 

51-20 Hva kan Region Øst bidra med for å få i gang konkurranser innenfor NCFs 

rammer i forhold til smittevern?  

Jan: Hver klasse er sitt eget arrangement. Vi anbefaler klubbene å være proaktive i 

forhold til Veivesenet, som arbeider tregt for tiden. Viktig at klubbene tar kontakt med 

lokal smittevernlege i søknadsprosessen. 

 

52-20 Behandling av mottatte søknader  

A. ACK: Støtte til UM (Stig og Asgeir deltok ikke i behandlingen). Det bør for 

fremtiden settes av på regionens budsjett midler som så klubber kan søke på. Dette er 

viktig å stimulere til rittaktivitet og hyppig ha mesterskap i regionen. 

Vedtak: Innvilges. 

B. Raumerrytter: Søker om 7500,- Vi er positive til søknaden for å få i gang et ritt før 

ferien og hjelpe til med et nytt rittkonsept (trim). Dette er et folkehelsetiltak som er 

viktig å få i gang i den situasjon vi nå er i.  

Vedtak: Vi støtter med kr 7500 kr. 



 

 

 

53-20 Eventuelt: To saker fra Pål Kenneth 

A. Det beløpet som er bevilget til den planlagte cupen, men avlyste cupen, bes overført 

til en ny cup: Flomlys-cup.  

Vedtak: Innvilget   

 

B. Europacup: Det er tidligere bevilget støtte til Europacup stevnet, som ikke blir noe 

av. Utstyr er kjøpt inn og utgifter har påløpt. Kan den vedtatte støtten brukes på dette? 

 

Vedtak: Arrangør søker på nytt til RØ hvor situasjonen forklares. Pål Kenneth 

undersøker hva som er gjort i forhold til andre søknader 

 

 

Møte hevet kl. 20:10 
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