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Protokollen gjelder: STYREMØTE Dato: 24.08.2020 

 
Sted: MS Teams Møteleder:  Stig Fjærli                    Referent: Asgeir Mamen  

 
MØTEDELTAKERE. ROLLER FRAVÆR. ANNEN REPRESENTASJON: 

Stig Fjærli Styreleder   
Asgeir Mamen 

 
Torunn Fagervoll 

Tone Kristin Larsen 

Styremedlem 

Styremedlem                    
Styremedlem 

Styremedlem 

 

Heidi Sannes 
 

 

 
Samir Tawfiq 

Styremedlem 
Styremedlem 

 

Pål K. Hangaard 
 

 

 

    

   

 
 

 

 

SAKSLISTE  

SAK* REF. SAKNAVN Kommentar 

  Faste saker Ingen sakspapirer 

    Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent 

    Godkjenning av forrige møtes protokoll Godkjent 

54-20 44-20 Regnskap og økonomi Orienteringssak 

55-20 45-20 Regionmesterskap 2020  Orienteringssak 

56-20 46-20 
Regionlag 2020 

- Retningslinjer etablering av regionslag 
Retningslinjer støtteordninger 

Beslutningssak 

57-20 47-20 Landeveiscup 2020 Orienteringssak 

58-20 50-20 Rekruttering av Kommisærer i Region Øst Orienteringssak 

59-20 52-20 Behandling av mottatte søknader Beslutningssak 

60-20 53-20 Eventuelt  

 

 
 

Saks nr. Beskrivelse 

54-20 Litt over 20 klubber har ikke betalt, ble purret i dag. God likviditet. Det vil påløpe noen, 
relativt små, utgifter, bl.a. støtte til RM arrangører.  
 
Vedtak: 
T.O. Vi starter budsjettdebatten allerede på neste møte, viktig å få tid på den 
prosessen. 
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55-20 Terreng RM vellykket. Det lages en skriftlig rapport av Tone. LV: Samir arbeider med 
planene, den kan bli i slutten av september på Rudskogen. Masterklassene inviteres 
også til et RM. 
Vedtak: 
T.O 

56-20 Stig redegjorde. Saken bør diskuteres mer på neste møte. Viktig å bruke tid på det.  

 
Vedtak: 
Følge opp saken på neste møte, legge planer for alle grenene. 

57-20 Samir orienterte: seks ritt i alt, to gjenstår. Litt varierende deltagelse, men stort sett 

meget bra. Rittene er god økonomi for klubbene da regionen tar en del av utgiftene. 

Lavterskel, men også deltagelse fra andre regioner.  

 
Vedtak: 
Samir presenterer potensielle arrangører for neste sesong til neste møte. Der 
diskutere vi også rittformene vi skal ha. 

58-20 Asgeir redegjorde: Viktig å få ut informasjon til klubbene. Om det skal avholdes et 
fellesmøte med klubbene, digitalt eller fysisk, kan kommissærsituasjonen være et 
tema.  Samir foreslo å prøve å få tak i folk utenfor organisert idrett, gjennom korte 
video snutter. 
 
Vedtak: 
Asgeir lager en liste over aktuelle klubber til neste møte og foreslår et måltall for 
kommissærer på ulike nivå. Hører med NCF om det finne en rekrutteringsvideo og 
liknende materiell som vi kan benytte  

59-20 Stig orienterte. Et e-postmøte er avholdt om Uno-X Development Weekend 2020. Den 
søknaden fikk støtte fra styremedlemmene, og det er økonomisk dekning for den. 
 
Vedtak: 
T.O 

60-20 Samir: Takket ACK for en kjempejobb med UM.  Nå blir det viktig å få i gang igjen Asker 
PP.  Han mente klubben også kan ta også større arrangementer i kommende sesonger. 
Dette ble støttet av de andre styremedlemmene.  
Vedtak: 
T.O 
Møteplanen: Det tas sike på et møte i måneden, vi forsøker å møtes fysisk i oktober og 
desember, hvis situasjonen tillater det. Ellers blir det Teams møter. 
Vedtak: 
T.O 
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