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Agenda – ordinære saker
•
•
•
•
•
•

Lagtempolag for fylke
Regionssamling høsten 2019
Regionsmesterskap
Samarbeid på utøvernivå med Olympiatoppen Sør-Øst
Regionledermøte 24.april
Klubbutvikling – finne klubber som er mest mottakelig for konseptet og har villighet til
å få besøk av en veileder

Orienteringssaker
•
•
•
•
•

Tilskudd fra Telemark Fylkeskommune
Dommer – terminliste ok
Gol IL Sykkelgruppe har opphørt fra 04.04.19
Sandefjord Elite ønsker å kjøre med regionsdrakter i Baltic Chain Tour om regionen
ikke stiller eget lag
Styreforsikring region

Saksnr.

Styresak

Oppfølging

2019-1 Lagtempolag for regionen
Ryttere fra mindre klubber sliter med å stille nok ryttere,
spørsmålet er om de kan slå seg sammen og stille med regionslag
i f.eks NM Lagtempo.

Vedtak Avslag: nåværende reglement tillater ikke regionslag under NM.
ØN har undersøkt nærmere og har kommet frem til at dette kan
gjøres og styret stiller seg positive.

Saksnr.

Styresak

2019-2

Regionssamling

Oppfølging

Regionen får 45 000 NOK fra Equinor til regionssamling 2019.
Sondre Kristiansen vil ta ansvar for regionssamlingene.
Kostnadene utover dekke dekkes av regionen selv.
TeVeBu har foreløbig fått datoene 15-17. Nov.

VEDTAK
Saksnr.
2019-3

Aldersgruppe: forslaget er at fokus vil ligge på 11tom16 år, men
juniorer er også velkomne.
Styresak
Regionsmesterskap 2019
Ronde van Berg(13.april) er RM fellesstart for senior og junior –
Bjørn Arild ordner med medaljer.
.

VEDTAK

Oppfølging

Saksnr.
2019-4

Styresak
Samarbeid med Olympiatoppen Sør-Øst på utøvernivå

Oppfølging

Er nå med i et trenernettverk(Sindre, Reidar Borgersen og Rune
Høydal). Olympiatoppen ønsker å gå inn i særidrettene og tilby
støtte til enkeltutøvere, gjerne de som ligger nivået under landslag
og kanskje spesielt i aldersgruppen 19-23 år.
Kan f.eks bidra med temabaserte møter og dagsamlinger i
periodene det er lite ritt.
Møte med OSØ 15.mai.
Styret ser positivt på tiltaket – ytrer ønske å inkludere
juniorklassen også som en forberedelse til overgangen til
VEDTAK
seniorklassen men dette overlates til Reidar og Sindre å vurdere.

Saksnr.
2019-5

Styresak
Regionsledermøte

Oppfølging

Regionsledermøte er 24. April.
Øyvind stiller som representant for regionen.
Vedtak
Saksnr.
2019-5

Styresak
Klubbutvikling

Oppfølging

Forbundet ønsker å finne en klubb som er villig til å få besøk av en
veileder for å utvikle klubben og konseptet.
Re Sykkelklubb er muligens interessert i prosjektet.
Vedtak
Saksnr.
2019-6

Styresak
Tilskudd fra Telemark Fylkeskommune
15 000 NOK til regionssamling 12-16.
10 000 NOK til regionssamling 16-19.
5000 toppidrettstilskudd Suzanna Tangen.

Vedtak

Oppfølging

Saksnr.

Styresak

Oppfølging

2019-7 Terminliste 2019

Dommerlistene er klare.

Vedtak
Saksnr.

ØN har godkjent listene.

Styresak

Oppfølging

2019-8 GOL IL sykkelgruppe har opphørt

GOL IL sin sykkelgruppe har meldt ifra til kretsen at den ble
opphørt 04.04.2019.

Vedtak
Saksnr.

Styresak

Oppfølging

2019-9 Regionslag i Baltic Chain Tour

Sandefjord SK elite ønsker å kjøre som regionslag i Baltic
Chain Tour om ikke regionen stiller med eget lag.
Styret stiller seg positive til dette, er da ønske om ryttere fra min. 2 lag

Vedtak om mulig.
Saksnr.

Styresak

2019-10 Styreforsikring

Styreforsikring for region TeVeBu er i orden.

Vedtak

/Håvard Brathovde Olsen, 15.04.2019

Oppfølging

