
Referat fra Styremøte i NCF region TeVeBu 
 
Dato:  20.01.2020  
Referent: Marit Brokke 

 
 

Til stede:  

 Marit Brokke  Bjørn Arild Øhre 

  Tone Midtsveen   

    

 

 

Forfall:  

 Øyvind Nilsen  Håvard Brathovde Olsen 

 Andreas Rønning  Per Johan Heierstad 

    

Merknad:  

 
 

Agenda for møtet 

• Regionsting 
• NCF forbundsting 7.-8.mars 2020 
• Kurs 2020  
• Regionsmesterskap 2020 
• Sportslig 2020  
• Regionssamling 2020 
• Eventuelt 

 



 

Saknr. Styresak Oppfølging 

1/2020 
Regionsting 1.februar kl. 12.00 

Årsmøtedokumentene ble gjennomgått og vil ferdigstilles i løpet av uken. 

Regnskap for 2019 og budsjett for 2020 er ikke ferdig pr dato, dersom 
dette ikke er klart før 25.januar må vi be regionstinget godta at det først 
legges frem på møtet. 

Det er ikke innkommet forslag til regionstinget innen fristen som var 
18.januar 2020. 

NIF har lagt fram ny lov for regioner/særkretser med virkning fra 
01.01.2020. Dokumentet er tilpasset vår region og foreslås vedtatt med 
virkning fra 01.01.2020. NCF region TeVeBu vil publisere oppdatert lov 
sammen med årsmøtedokumentene til regionstinget 

 

Vedtak 
Årsmøtedokumentene publiseres senest 25.januar på siden til regionen på 
sykling.no 

Styret har vedtatt ny lov for NCF region TeVeBu gjeldene fra 01.01.2020 

MB 

Saknr. Styresak Oppfølging 

2/2020 NCF forbunds ting 7.-8.mars 2020 

Forslag til personer som har fortjent utmerkelse på NCF forbunds ting?  

Representasjon på forbundstinget 7.-8.mars 2020 Stavanger 

 

 

Vedtak 
Styret vedtok at to representanter skal reise til forbundstinget for region 
TeVeBu, fortrinnsvis leder og nestleder (en av hvert kjønn). 
Styret melder ikke inn kandidater til NCF utmerkelser 

MB 

 

Saknr. Styresak Oppfølging 

3/2020 Kurs 2020 
 

 
Regionalt kommissærkurs ønskes 

Vaktkurs i regi av regionen kan settes opp ved behov. NCF dekker honorar 
og reiseutgifter for kursleder for de første 40 kursene som gjennomføres. 

 

Vedtak Kurs settes opp ved behov  

 

Saknr. Styresak Oppfølging 

4/2020 
Regionsmesterskap 2020 

Invitasjon om å arrangere regionsmesterskap, alle grener, ble sendt 
klubbene i regionen høsten 2019. Frem til nå har ingen kandidater meldt 
seg til å arrangere regionsmesterskap for 2020. 

 
 
 
 
 

Vedtak 

Styret har et sterkt ønske om at regionsmesterskap skal gjennomføres, og 
vil be klubbene vurdere på nytt om det er mulig å ta på seg dette ved 
f.eks. innlemme regionsmesterskap i eksisterende ritt  

MB 



 
 

Saknr. Styresak Oppfølging 

5/2020 Sportslig 2020 

Trenere som har fungert som sportslig utvalg sesongen 2019, Sindre Eid 
Hermansen og Reidar Borgersen, fortsetter ikke i 2020 pga sitt ordinære 
arbeid. 

Håvard B.Olsen har det sportslige ansvaret i styret og vil følge opp 
vedtakene fattet i styret for det sportslige opplegget for sesongen 2020. 
Siden Håvard ikke deltok på møtet foreslår vi å utsette saken til neste 
styremøte. Vi ønsker å finne et godt sportslig opplegg for sesongen med 
fokus på rekruttering og utvikling. 

Styret mener det er nødvendig å se på hvilke grupper som skal prioriteres 
med tanke på sportslig opplegg, og ønsker å diskutere om det skal 
fokuseres på aldersgruppen fra 15-16 år til og med juniorklasser med flere 
samlinger og ritt.  

 

 
  

Vedtak 
Styret utsetter saken til neste styremøte 
 

MB 

 

Saknr. Styresak   Oppfølging 

6/2020 Regionssamling 2020 
 

 
Vi håper på fortsatt samarbeid med NCF/Equinor i forbindelse med 
regionssamlinger. Dette for å sikre det faglige innholdet og at 
regionssamlingene praktiseres likt mellom regionene. 

Tilbakemeldingene og erfaringene fra samlingen i uke 46 var svært gode, 
og kan videreføres også i 2020 

 

Vedtak 
Styret ønsker å reservere overnattingskapasitet ved Hotell Fritidsparken 
helgen i uke 46 2020 for regionssamling for aldersgruppen 13-17 år 

MB 

 

Saknr. Styresak Oppfølging 

 
Eventuelt 

Ingen saker meldt inn 

 

 

 
Dato for neste møte er ikke fastsatt, men det vil være naturlig at vi har 
nytt styremøte kort til etter regionstinget og før forbundstinget, dvs en 
gang mellom 10.februar og 3.mars 

 
MB 

 


