PROTOKOLL
Styremøte 3 – 2020 NCF Region Vest
Dato: 6.4.2020
Tid: 19:00 – 21:00
Sted: Videomøte
Tilstede: Geir Iden, Brit Dyngeland, Are Iversen, Karina F. Birkenes, Remi Sortland,
Toril Røe Utvik,
Forfall: Anders N. Soleim, Rune Torkildsen

Sak

Aksjoner

1 Konstituering av nytt styre
Leder: Geir Iden
Nestleder/referent: Toril
Økonomiansvarlig: Karina
Sportslig utvalg - kontakt: Are
Utvalg jentesatsing: Toril
Terminliste: Remi/Rune
Teknisk: Rune
Materialforvalter/sosialt: Brit
2 Statusrapport utvalg/ansvarsområder
 Sportslig utvalg:
o All sportslig aktivitet satt på vent pga
Corona-begrensninger
o Styret har tidligere vedtatt å videreføre
tilbudet om treninger i regi av regionen på
Slåtthaug, og ønsker at planleggingen av
dette skal komme i gang slik at vi er klare til
oppstart når Corona begrensninger
oppheves.
o Are Andresen slutter som trener på Tertnes.
Tamas Lengyel tar over Ares oppgaver
o
o

Drakter: Ønskelig med rask avklaring i
forhold til evt sponsorer

Ansv.
Geir

Geir snakker med
Sverre ang
Slåtthaugtreninger

Geir

Are I sjekker om
avtalte oppgaver er Are
fulført
Are I følger opp i f t
drakter

Are









Utvalg jentesatsing
o Jenteprosjektets avslutningshelg ble avlyst,
men prosjektet har fått gode
tilbakemeldinger,
o Styret ønsker å sette av 10 000 til videre
oppfølging av jentesatsingen, og det er
ønskelig å spørre Ingrid Moe om å ta ansvar
for dette.
Anleggsutvalg
o Idrettsrådet har signalisert at de ønsker å
prioritere sykkelanlegg på Flaktveit opp på
sin prioriteringsliste.
o Ove Mathisen har tatt kontakt i forbindelse
med videre utredning av mulig velodrom på
tomt ved Fana Stadion. Viktig med ryddig
saksbehandling i forhold til friidrett og
kommune. Ønskelig å invitere Ove til et
styremøte for å høre hans syn.
Terminliste/teknisk
o Forskyvning av dato for mange ritt pga
Corona. Viktig å få en oppdatert oversikt slik
at klubbene evt kan oppfordres til å legge
noen ritt i løpet av sommeren i stedet for at
alt skal skje til høsten.
o Fløien Opp – sykkel: 10. september 2020
o Nye retningslinjer ang gjennomføring av ritt,
med bl.a. strengere begrensninger knyttet til
motgående trafikk.
Materialforvalter/sosialt
o Rittvogn: ønskelig med vask/gjennomgang
o Ønskelig med gjennomgang av utstyr i
tilknytning til hjertestarter og evt innkjøp av
det som mangler.



Økonomi
o Økonomioppfølging overtas av Karina



Informasjonsflyt/kommunikasjon
o Informasjon deles på nettside og FB

3 Eventuelt:
 Behov for «bruksanvisning» for bruk av Office
365 verktøy.
4 Neste møte:
Mandag 4 mai 2020 kl 19:00-21:00 på TEAMS

Karina sjekker vs
budsjett

Karina

Toril forespør
Ingrid

Toril

Geir tar kontakt
Geir
med Ove og
avklarer mandat og
roller

Remi kontakter de
største klubbene
for å få en oversikt

Remi

Gjennomgang av
endringer og
hvordan disse skal
praktiseres (mai)

Remi/
Rune

Brit forespør ang
vask
Brit sjekker evt
behov for
tilleggsutstyr

Brit

Geir følger opp
med eget møte
med Rune/Karina

Geir/
Karina/
Rune

Toril lager
bruksanvisning

Toril

Brit

