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Protokollen gjelder: STYREMØTE Dato: 27.04.2020 

 
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 

  

Heidi Sannes  Styremedlem   
Torunn Fagervold 
Jan Aasgaard 
 

Styremedlem 
Styremedlem 

 

 
 

 

 

SAKSLISTE  

SAK* REF. SAKNAVN Kommentar 

  Faste saker Beslutningssak 

    Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent 

27-20 22-20 Regnskap og økonomi Beslutningssak 

28-20 23-20 Regionmesterskap 2020  Beslutningssak 

29-20 24-20 Regionlag 2020 Beslutningssak 

30-20 19-20 Landeveiscup 2020 Orienteringssak 

31-20 25-20 Organisering av Region Øst Orienteringssak 

32-20  Utforming av hederstegn og diplomer Orienteringssak 

33-20  
Treningsformer som kan utføres i forhold til 
Covid-19 situasjonen 

Orienteringssak 

34-20 26-20 Eventuelt  
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Saks nr. Beskrivelse 

27-20 Torunn redegjorde. Relativt lite aktivitet på økonomi. Efter en vurdering er Visma best 
å bruke for oss. Torunn har til nå kun oversikt over bedriftskonto, venter på NCF 
godkjenning for å få tilgang til resten. 
 
Regionskontingenten er ikke fakturert. Stig har kontaktet andre regioner for å høre 
hva de har gjort. Ulik praksis, forslag: 50% nå og så vurdere å sende krav på resten 
senere.  
 
Vedtak:  
Vi avventer situasjonen litt til. Stig hører med Jørn om aktivitetsmidler fra fylkene 
(Viken og Oslo) 

28-20 Mest funksjonelt å arrangere RM i allerede oppsatte ritt, hva med Kalas cup og slo 
landeveiscup? 
 
Vedtak:  
Vi avventer situasjonen i påvente av nye pålegg/regler fra myndighetene, om det ikke 
blir UM, hva med RM i Asker (tempo)? 

29-20 Stig har vært i kontakt med NCF om dette og det jobbes med saken.  

Vedtak: 
Viktig at det er en sentral styring på dette. 

30-20 Ritt fre3m til 15.6 er avlyst. Fellesstartritt antagelig problematisk også efter den dato.  
Liten respons på bildekonkurransen, men vinnere er kåret. 
Vedtak:  
Samir undersøker mulighet for temporitt 22.6 arrangert av Smaalendene. Hva med 
sykkelorientering, ekte eller virtuelle poster? Strava segmenter? Vi undersøker 
muligheter. 

31-20 Stig har ikke kontaktet NCF, de har nok å stri med nå. 
 
Vedtak:  
Aventer 

32-20 Hedestegnet/diplom må utformes før vi ser på produksjonssted.  
 
Vedtak:  
I tillegg til Asgeir, blir Samir og Heidi med i en gruppe som lager ferdig utkast til neste 
møte. 

33-20 Det skjer en del lokalt. Særlig er terrengklubbene flinke. 
Vedtak:  
Jan og Tone følger opp dette og orienterer styret og Facebook gruppen om mulige 
tiltak. 

34-20 Valg på årsmøtet (Tone/Stig). De som ble valgt til revisorer har sagt seg villige til å 
utgjøre kontrollutvalg, dermed ikke behov for ekstraordinær årsting. 
 
Vedtak:  
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Til orientering. 
 
NM Fellesstart arrangementet (Samir). Region Øst står for tur til å arrangere NM i 
2020, men arrangementet har blitt gitt til Ringerike 23.8. Antagelig en bekvemmelig-
hetsavgjørelse av NCF, men vi burde ha vært kontaktet. Andre NM arrangementer er 
udekket med arrangører. 
 
Vedtak: 
Stig melder til NCF at vi kan ta på oss NM i andre grener.  
 
Sakslisten til styremøtene (Stig). 
Vedtak: 
Innspill fra styremedlemmene må komme minst en uke før møtet. 

 
 

 
 
Møtet hevet kl 19:55 
 
AM 
Ref. 
 
 


