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Protokollen gjelder: STYREMØTE Dato: 25.05.2020 

 
Sted: MS Teams 

 

Møteleder:  Stig Fjærli                    Referent: Asgeir Mamen  

 
MØTEDELTAKERE. ROLLER FRAVÆR. ANNEN REPRESENTASJON: 
Stig Fjærli Styreleder   
Asgeir Mamen 
Tone Kristin Larsen 

Styremedlem 
Styremedlem 

  

Pål Kenneth Hangaard 
Samir Tawfiq 

Styremedlem 
Styremedlem 

Pål Kenneth Hangaard 
 

 

Heidi Sannes  Styremedlem   
Torunn Fagervold 
Jan Aasgaard 
 

Styremedlem 
Varamedlem 

 

 
 

 

 

SAKSLISTE  

SAK* REF. SAKNAVN Kommentar 

  Faste saker Beslutningssak 

    Godkjenning av møteinnkallingen  

35-20 27-20 Regnskap og økonomi 35-20 

36-20 28-20 Regionmesterskap 2020  36-20 

37-20 29-20 Regionlag 2020 37-20 

38-20 30-20 Landeveiscup 2020 38-20 

39-20 31-20 

Organisering av Region Øst 
- Årshjul 

Rolle-/ansvarsbeskrivelser for styremedlem 

39-20 

40-20 32-20 Utforming av hederstegn og diplomer 40-20 

41-20  Rekruttering av Kommisærer i Region Øst 41-20 

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

42-20 
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Saks nr. Beskrivelse 

35-20 Regnskap og økonomi: Torunn redegjorde. Regnskapssystemet Visma er oppe nå. Vi er 
ajour med regnskapet. Utgifter til nå: 131 000 kr. Kontingenter er ikke innkrevet. 
Periodisering av budsjettet forsøkes, vi må gjøre erfaringer 
Vedtak:  
Til orientering 

36-20 Regionmesterskap 2020: Intet nytt, fremdeles temporitt med 50 personer totalt tillatt, 
15.6 nye muligheter? 
Vedtak:  
Vi avventer til ny informasjon kommer 

37-20 Regionlag 2020: NCF har laget grunndesignen på draktene. Stig har kommet med 
ideer til NCF. Ikke reklame på drakten. Stig viste designet for regionene, rød farve for 
oss? Koordinere med Morgendagens helter?  

Vedtak: 
Til orientering 

38-20 Landeveiscup 2020: Samir: landeveiscup som temporitt med 50 personer ikke aktuelt, 
for mye arbeid i forhold til hva man får igjen. For å skape aktivitet kan to og to klubber 
samarbeide om lokale ritt. Lage enkeltårs klasser for å få flere med? Ha ett fast sted til 
rittene? Kommuneoverlegen legger føringen på ritt som arrangeres.  

Vedtak:  
Ritt før sommerferien strykes. Terminlisten vurderes på nytt efter 15.6. Prøver å 
gjennomføre høstdelen som vanlige ritt.  

39-20 Organisering av Region Øst 
- Årshjul: Stig lager et forslag til neste møte, søknadsfrister viktig moment. 

Rolle-/ansvarsbeskrivelser for styremedlem  
Sportslige utvalg: MTB har god erfaring, BMX også. Få møter + muntlig 
kommunikasjon. 
Vedtak:  
Årshjul: Stig sender ut et forslag, sty. medl. kommer med innspill til neste møte. 
Det bør etablere et landeveisutvalg. 

40-20 Utforming av hederstegn og diplomer  
Det er tre tilbydere, kostnadene pr. merke er avhengig av antallet som bestilles. Vi 
ønsker en utforming og materiale like det NCF har, sølv og emalje. Størrelse: ca 20 mm 
rund form.  
Vedtak:  
De tre tilbyderne kontaktes og bes om å levere et anbud på grunnkostnad og kostnad 
pr. merke ved et innkjøp på 3-5 merker. Asgeir sender ut forespørselen. 

41-20 Rekruttering av Kommissærer i Region Øst 

Behov for flere kommissærer. Gjøre en henvendelse til klubbene, vise mulighetene 
som finnes. Markedsføring. 
Vedtak:  
Vi gjør rekrutteringsforsøk i klubbene ved personlig henvendelse. Asgeir skaffer 
opplysninger om kurskostnader og kursformer til neste møte. 

42-20 Hva kan Region Øst bidra med for å få i gang konkurranser innenfor NCFs rammer i 
forhold til smittevern? 
Her endret diskusjonen seg til å dreie seg om kostnader til tidtaking og sanitet. 
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Viktig å få ned tidtagerkostnadene. Det finnes utstyr som kan være tilgjengelige for 
RØs klubber, hos Styrkeprøven og Smaalenene, hva skal til for å låne utstyr? Kan 
regionen utdanne betjening til tidtagersystemene? Førstehjelpskostnader er også en 
stor utgift for klubbene. 
Vedtak:  
Styrets medlemmer ser på saken til neste måte og kommer med forslag 

43-20 Eventuelt: Artikkel i VG om ansvarliggjøring av sentrale ledere i 2017 VM., hva mener 
vi om artikkelen?  
Vedtak:  
Styret i NCF Region Øst har tillitt til at styret i NCF behandler saken til det beste for 
sykkelsportens omdømme. 

 
 
Møtet hevet kl. 20.10. 
 
 


