PROTOKOLL
Styremøte 5 – 2020 NCF Region Vest
Dato: 8.6.2020
Tid: 19:00 – 21:30
Sted: Videomøte
Tilstede: Are Iversen Brit Dyngeland, Geir Iden, Anders N. Soleim, Rune Torkildsen,
Karina F. Birkenes, Remi Sortland, Toril Røe Utvik
Kopi: Kåre Stokke

Sak

Aksjoner

1 Godkjenning agenda/møtereferat
Agenda og møtereferat godkjent
2 Statusrapport utvalg/ansvarsområder
 Sportslig utvalg:
o Treninger på Slåtthaug i gang.
o Forslag om utvidelse av treningstilbud (ref
henvendelse fra Sverre D Vik) vurderes av
Sportslig utvalg.
o Sykkelskole – Styret positiv til forslag fra
Bergen CK




Utvalg jentesatsing
o Styret har satt av 10 000 til videre
oppfølging av jentesatsingen, og Ingrid Moe
er positiv til å ta ansvar for dette.
o Jentesatsing fra forbundet lagt på is

Ansv.
Toril

Are vurderer
forslag sammen
med SU og melder
tilbake til styret
innen 15.6.
Are følger opp mot
Bergen CK
Videre avtale med
Ingrid om opplegg

Anleggsutvalg
o Møte med Bergen kommune 8.6. Geir, Rune
og Toril deltok fra styret. Sykkelbane
Utarbeide
Flaktveit, tomt for velodrom,
prioritert liste over
treningsområder for sykkelskoler/
ønsker
terrengsykling, samt felles treningsområde
med rulleski (Stend) ble diskutert.
Oppfølgingsmøte avtalt over sommeren. Til
da bør vi ha klar en prioritert liste over våre
ønsker mhp anlegg. Bør også ha identifisert

Are

Are

Toril

Geir/
Rune/
Toril

mulige områder for terrengsykling basert på
kommunens kart.






Terminliste/teknisk
o «Landeveisarena» - traseer for ritt som har
mulighet for avstengning. Remi/Rune
utarbeider dokument som kan brukes i en
diskusjon med etater for å finne traseer som
kan være egnet.
o Regionsamling planlegges første helg i
november
Materialforvalter/sosialt
o Rittvogn ødelagt i trafikkuhell. Må se etter
ny/brukt så snart som mulig
o Bør søke om midler til ny vogn fra
Idrettsrådet (evt andre) dersom forsikring
ikke dekker utgiftene
Økonomi
o Økonomioppfølging er nå overført til Karina
o Halvårs status økonomi: Regnskap avstemt
og satt opp mot budsjett. Har rom for noe
mer aktivitet på sportslig utvikling, settes i
sammenheng med SU sin vurdering av
prosjektforslag fra Sverre.

Rune og Remi
utarbeider
arbeidsdokument,
klart over
sommeren
Se etter tilhenger
som er til salgs

Gjennomgang av
regnskap og
budsjett for endelig
overføring av
oppfølgingsansvar
innen 18.6

3 Nyhetsoppdatering
 Fra forbundet: Korona-begrensninger i forhold til
treninger og ritt forventes oppdatert fra 15. juni
 Sykkel VM: det opprettes et arbeidsutvalg som
skal vurdere idrettens regelverk ble brutt.
 Ny nettside for forbundet + regioner lanseres
like over sommeren
 Regionstrukturen til vurdering/oppdatering i
forbindelse med sammenslåing av fylker og
kommuner. Region Vest ikke berørt av dette.
4 Eventuelt:
 Ønske om trener 1 og trener 2 kurs i regionen

Neste møte: 20. august 2020 kl 20:00-22:00 på
Idrettens Hus.
Møtedatoer for høsten 2020:
7. september
5. oktober
2. november
7. desember

Remi/
Rune

Brit/
Rune

Karina/
Rune

Geir/
Toril

Behov for kurs
meldes inn til
forbundet

Geir

