PROTOKOLL
Styremøte 4 – 2020 NCF Region Vest
Dato: 4.5.2020
Tid: 20:00 – 21:30
Sted: Videomøte
Tilstede: Are Iversen, Anders N. Soleim, Rune Torkildsen, Karina F. Birkenes, Remi
Sortland, Toril Røe Utvik
Forfall: Brit Dyngeland, Geir Iden

Sak

Aksjoner

1 Godkjenning agenda/møtereferat
Agenda og møtereferat godkjent
2 Statusrapport utvalg/ansvarsområder
 Sportslig utvalg:
o Status Corona: Retningslinjer fra forbundet
oppdateres i løpet av denne uken.
o Spørsmål om Strava-ritt: Usikkerhet om av
ansvarsforhold i forhold til trafikksikkerhet. 3
temporitt segmenter godkjent på Stord.



o

Kontrakt med Sverre D Vik ang
Slåtthaugtreninger. Søknad kommune?

o

Sykkelskole – Are sjekker, evt med «miniutgave» i distriktene. Styret positiv til forslag

Utvalg jentesatsing
o Styret ønsker å sette av 10 000 til videre
oppfølging av jentesatsingen, og Ingrid Moe
er positiv til å ta ansvar for dette.
o

Landslagssjefen i Bergen. Utveksling av
erfaringer og ambisjoner. Hva kreves for å
bli den neste jenta fra Vestlandet på
landslaget

Ansv.
Toril

Are
Are sjekker ang
lovlighet og
trafikksikkerhet
Are
med vegvesenet og
forbundet.

Toril utarbeider
kontrakt og sender
over til Sverre
Are tar videre
dialog med BCK
Videre avtale med
Ingrid om opplegg
Toril sjekker med
Carl Eirik, vurderer
evt Emelie

Toril

Are

Toril/
Karina
Toril/
Karina



Anleggsutvalg
o Ikke noe nytt



Terminliste/teknisk
o Forskyvning av dato for mange ritt pga
Corona. Fana: ritt forskjøvet til høsten,
mange av de andre klubbene har avlyst sine
ritt. De fleste klubbene var ikke innstilt på å
arrangere ritt i sommerferien.
o Nye retningslinjer ang gjennomføring av ritt,
med bl.a. strengere begrensninger knyttet til
motgående trafikk. Viktig å finne traseer for
ritt som har mulighet for avstengning. Må
tilpasse gjennomføringen i forhold til dette.
Samarbeidet med etater for å finne traseer
som kan avstenges. Opprette gruppe med
ressurspersoner som kan se på ulike
traseer? Se på nye former for ritt og
gjenbruk av traseer. Minimerer kostnader
hvis en slipper bruk av vakter.
(Tre fellesstart løyper)



Materialforvalter/sosialt



Økonomi
o Økonomioppfølging overtas av Karina
o Juni: halvårs status økonomi.



Informasjonsflyt/kommunikasjon
 Corona nytt på FB siden (Are)

3 Eventuelt:
 Konflikt med beboere innerst i Hausdalen. Er en
omdømmesak. Henstille klubbene til å ta
hensyn! Endre Strava segment? Snu før
gården.
4 Neste møte:
Mandag 8. juni 2020 kl 20:00-21:30 på TEAMS

Rune og Remi
konkretiserer et
forslag til videre
arbeid og hvilke
etater som bør
involveres

Remi/
Rune

Utarbeide halvårs
status for økonomi
til møtet 8. juni

Karina /
Rune

Oppdatere FB

Are

Toril lager forslag
som sendes på
mail + FB

Toril

