
 

 

Norges Cykleforbund 

Region Innlandet 

 

Møtereferat 
 
Styremøte i NCF Region Innlandet, onsdag 27. mai 2020 
 

Til stede: David Tofthagen, Anne Moldestad, Hanne Berg Eriksen, Sivert Augustin 
Jakobsen, Gjermund Brennsæter og Kjell Bjertnes 
 

Ikke til stede: Kjetil Haaland, Dag Schartum-Hansen 
 

Sted: Lillehammer, Davids kontor. 

 

 
Innledende orientering. 

Dette er det første møtet som blir avholdt etter Regionstinget den 27.februar 2020. Umiddelbart 

etter forbundstinget i Stavanger, 6. til 8.mars, ble all aktivitet satt på vent på grunn av Covid-19 

pandemien. Vi kunne ha gjennomført digitale møter, men siden vi skulle konstituere det nye styret 

med flere nye personer, valgte vi å vente til det var mulig å gjennomføre et fysisk møte. 

 

Sak 7/2020:   Henvendelse til forbundsstyret v/leder Jan-Oddvar Sørnes 
- Styreleder sendte en henstilling til Forbundsstyret i forbindelse med 

Bergen 2017 AS Konkursbo. Henstillingen følger som vedlegg til dette 
referatet. 

Vedtak: Styret stiller seg enstemmig bak henstillingen til Forbundsstyret. 
 
Sak 8/2020: Konstituering av nytt styre. 

- Oppgavene ble fordelt slik: 
- Kassererfunksjon: David Tofthagen 
- Sekretærfunksjon Hanne Berg Eriksen 
- Dommeransvarlig Kjetil Haaland 
- Forøvrig er samtlige styremedlemmer klare til å møte de utfordringer som 

kommer. 
- Varamedlemmer innkalles til styremøtene og har stemmerett dersom noen 

av styremedlemmene melder forfall. 
 
Sak 9/2020: Regionstyrets oppgaver 
 



Siden det ikke var sendt ut saksliste før møtet ble det drøftet hva regionen kan 
bidra med i forhold til klubbene og forbundet. Vi brukte noe tid til en bli kjent 
runde. Følgende ble tatt opp og diskutert: 
Dommerkurs. Regionen kan gi informasjon til klubbene om viktigheten av å ha 
dommere tilgjengelig i regionen. Skal det arrangeres ritt i aldersbestemte 
klasser og aktive forøvrig er vi avhengig av at det finnes dommere i noenlunde 
nærhet, for å redusere kostnadene. Kjell B. Tar kontakt med Kjetil for å få en 
oversikt over regionens dommerstand. Det må utarbeides en enkel veiledning 
som forklarer hva som er en dommers oppgave ved sykkelritt. Forbundets 
bruk av begrepet «Kommmisær», kan være en barriere når det gjelder å 
melde seg på Dommerkurs. 
 

Vedtak: Kjetil og Kjell samler informasjon og sender ut oppfordring til klubbene om å 
melde seg på dommerkurs. 

 
 Regionritt/regionmesterskap. Det bør være mulig å få til regionmesterskap på 

terreng og landevei. Når det blir mulig å arrangere ritt på normal måte. Tar vi 
opp dette igjen. 

 
 Samlinger. Første helg i november fortsetter vi invitasjon til samling. Sted 

bestemmes senere. 
 
 Kontaktliste klubber. Samtlige styremedlemmer må ha ajourført liste over 

kontaktpersoner i klubbene. 
 
Vedtak: Kjell sender ut kontaktlister. 
 
 Intern kommunikasjon innen styret. Forslag om å benytte «Dropbox» med 

felles tilgang. Hanne tilrettelegger for dette og veileder om nødvendig for at 
dette skal fungere. 

 
Vedtak: Hanne tilrettelegger for bruk av «Dropbox» for styredokumenter. 
 
 Vaktkurs. Det er et stort behov å utdanne stasjonære vakter. Skal det være 

mulig å arrangere landeveisritt må vi ha flere vakter. Regionleder er autorisert 
kursholder for slike kurs. 

 
 Rekruttering. Det er stadig en utfordring å rekruttere nye utøvere til idretten 

vår. Vi i regionstyret må jevnlig ta dette temaet til behandling, for å finne ut hva 
som kan gjøres for å stimulere klubbene i rekrutteringsarbeidet 

 
 
Sak 10/2020: Møtested og tidspunkter 

Neste fysiske møte blir onsdag 19.august 2020, kl.18.00, i Elverum. Nærmere 
spesifikasjon kommer med innkallingen. Onsdager synes å være en passende 
ukedag for de fleste. Vi forsøker å fordele møtestedene i forhold til reisevei. 
Ved behov kan det kalles inn til møter via Teams. 

 

Sak 11/2020: Budsjett 2020 

  Budsjettet for 2020 slik det ble vedtatt på regiontinget vedlegges dette referat. 

 



Referent: Kjell Bjertnes 

Vedlegg: Budsjett 2020, Utkast til Årshjul 2020, Henvendelse til Forbundsstyret. 


