PROTOKOLL
Styremøte 6 – 2020 NCF Region Vest
Dato: 20
.8.2020
Tid: 20
:00 – 22:00
Sted: Bruraleitet 15 (hos Geir)
Tilstede: Geir Iden, Karina F. Birkenes, Remi Sortland, Toril Røe Utvik
Frafall: Are Iversen Brit Dyngeland, Anders N. Soleim, Rune Torkildsen
Kopi: Kåre Stokke

Sak

Aksjoner

1 Godkjenning agenda/møtereferat
Agenda og møtereferat godkjent
2 Statusrapport utvalg/ansvarsområder
 Sportslig utvalg:
o Forslag om utvidelse av treningstilbud (ref
henvendelse fra Sverre D Vik) vurderes av
Sportslig utvalg. NB Ny frist!
o Trenerkurs 1 avholdes i høst. Regionen ber
Sverre D Vik organisere praktiske detaljer
(innenfor ramme på 2000.-)


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 UM for jenter 15-16 hvor alle deltagerne ble
tatt ut før de kom til mål ble diskutert, men
en velger ikke å sende kommentar på dette
fra regionen, da saken er behørig belyst
allerede. Det er helt uholdbart at dette kan
skje, og vitner om lang vei til lik respekt for
kvinnelige og mannlige utøvere.



Anleggsutvalg
o Underlag utarbeides til møtet med kommunen.
Sykkelbane Flaktveit, tomt for velodrom,
treningsområder for sykkelskoler/
terrengsykling, samt felles treningsområde med
rulleski (Stend) bør inkluderes.
Oppfølgingsmøte ønsket lagt til september.

Ansv.
Toril

SU vurderer forslag
og melder tilbake
Are
til styret innen
15.9.2020
Geir forespør
Sverre
Ingrid og Emelie
foreslår opplegg
innen7.9.2020

Utarbeide
prioritert liste over
ønsker

Geir

Toril

Toril







Kostnadsoverslag Flaktveit
Tomt for velodrom
Arealer for sykkelskoler
Felles treningsarena med ski
Terrengsykling
Harstad?

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
o Fløien Opp arrangeres 10 september
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
o Trenger container til regionens utstyr
Økonomi
o Karina må få tilgang til region vest gmail.
o Kontingent for 2020 sendes ut
o Gikk glipp av fristen for innsendelse av
momskompensasjon (15 aug)
o Fortsatt purre på utestående fakturaer

Sjekk med Rune
Bruke det vi har
Sjekk med klubber
Rune/Torbjørn?
Søyland?
Harstad?
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3 Nyhetsoppdatering
 Sykkel VM: det opprettes et arbeidsutvalg som
skal vurdere idrettens regelverk ble brutt. Toril
representerer region vest i utvalget,

Geir/
Toril

Sportslig
 Vita Heine tatt ut til EM
 Vita Heine, Caroline T Olsen, og Emelie Røe
Utvik deltok på landslagssamling 5-10. august
4 Eventuelt:
 Ønske om å invitere Tamas Lengyel til
styremøtet 5 oktober
Neste møte: 7. september 2020 kl 20:00-22:00 på
Idrettens Hus.
Møtedatoer for høsten 2020:
7. september, 5. oktober, 2. november, 7. desember
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