PROTOKOLL
Styremøte 10 – 2020 NCF Region Vest
Dato: 7.12.2020
Tid: 20:00 – 22:00
Sted:Teams
Tilstede: Geir Iden, Are Iversen, Karina F. Birkenes, Remi Sortland, Rune Torkildsen,
Toril Røe Utvik
Forfall: Anders N. Soleim, Brit Dyngeland Kopi: Kåre Stokke

Sak

Aksjoner

1 Godkjenning agenda/møtereferat
Agenda og møtereferat godkjent
2 Statusrapport utvalg/ansvarsområder
• Sportslig utvalg:
o Planlagt regionsamling utsettes til over
nyttår.

Toril

Are og Karina
avtaler i forhold til
utbetaling av lønn
til trenere.

o Sportslig utvalg gruppen har vurdert
trenersituasjonen:
§ Ønsker ikke å engasjere en enkelt
trener, men heller jobbe for å utvikle
et trenerteam.
§ Ønsker å engasjere flere trenere inn
mot regionens samlinger, og å sette
opp samlinger der trenerne har
regien.
o NTG i Bergen/Tertnes OLT
§ Siden Tertnes OLT nå ser ut til å bli
videreført avventer vi videre kontakt
inn mot NTG.
o Ønske om å invitere Stian Remme til
Are avtaler med
styremøtet i januar for å informere om
Stian
«Sykkel kids»
•

Utvalg jentesatsing
o Jenteprosjektet: Første samling avholdt som
planlagt.

Ansv.

Are og
Karina

Are

•

Anleggsutvalg

o Møte med kommunen 2.12. Regionens
prioriteringer var oversendt i notat i forkant
av møtet. Kommunen hadde ikke kommet
videre siden møtet i vår. Vi ba derfor om
skriftlig svar på følgende 4 punkter:
§ Kommunens plan for
grunnundersøkelser på tomt på
Flaktveit, og plan for videre løp ang
prosjektering av sykkelbane
§ Kommunens plan for å bringe sykkel
(innendørs sykkelbane) inn som
mulig kombinasjonsidrett i anlegg
som er planlagt ved Fana stadion
§ Kommunens tilsvar på foreslåtte
utendørs tilrettelegginger for
sykkelbane (komb m rulleski),
pumptracks, og terreng/sti sykling
ref notat
§ Kommunens kontaktperson for
videre arbeid med landeveisarena
o Vestland idrettskrets: Idrettspolitisk møte.
Planer for landeveisarena presentert.
•

Remi/Rune jobber
videre med å
etablere
arbeidsgruppe for
landeveisarena

Remi/
Rune

Terminliste/teknisk

o Planlagt møte med klubbene ang
rittkalenderen 8. desember utsettes til over
nyttår
•

Materialforvalter/sosialt

o Utdeling av RM medlajer
•

Økonomi

o Regnskap:
§ Klubbkontingenter: 5 klubber som
ikke har betalt kontingent i år. Også
noen som ikke har betalt for 2018 og
2019

3 Administrativt
• Utarbeidelse av rollebeskrivelse for alle i styret
• Fastsettelse av dato for regionsting: 20.feb 2021
• Plan for utarbeidelse av dokumenter til

Brit ansvarlig for
utdeling av
medaljer

Rune/
Rune purrer Sotra
Karina
og Askøy, Karina de
andre
Geir sjekker med
Geir
forbundet i f t
utmeldelse
Alle tar aksjon

regionsting 2021:
o

Innkalling: Toril

Brit

Alle

o
o

Regnskap/budsjett: Karina
Årsmelding: Toril starter, rester fyller
inn på angitte steder i dokumentet

4 Eventuelt:
Ingen saker
Neste møte: 11. januar 2021 kl 20:00-22:00 på
Idrettens Hus.

