PROTOKOLL
Styremøte 7 – 2020 NCF Region Vest
Dato: 7
.9.2020
Tid: 20
:00 – 22:00
Sted: TEAMS
Tilstede: Geir Iden, Karina F. Birkenes, Are Iversen, Brit Dyngeland, Anders N.
Soleim, Rune Torkildsen, Toril Røe Utvik
Forfall: Remi Sortland Kopi: Kåre Stokke

Sak

Aksjoner

1 Godkjenning agenda/møtereferat
Agenda og møtereferat godkjent

Toril

2 Statusrapport utvalg/ansvarsområder
 Sportslig utvalg:
o Forslag om utvidelse av treningstilbud (ref
Are utformer
henvendelse fra Sverre D Vik) er vurdert av
forslag til svar
Sportslig utvalg. Noen interessante
momenter, men ikke aktuelt å gå videre med innen 25.9.2020
i sin nåværende form. Daglig oppfølging og
motivasjon må skje i regi av klubbene,
regionen tilfører sportslig spissing på tvers
av klubbene.
o Regionsamling planlegges til første helg i
november i Strandebarm. Planlegges med
alternativ løsning i Bergen uten overnatting
dersom Covid-tiltakene tilsier det.




Utvalg jentesatsing
o Styret har satt av 10 000 til videre
oppfølging av jentesatsingen, og Ingrid Moe
har sammen med Emelie Utvik tatt ansvar
for opplegget. De har skissert en plan for
vintersesongen hvor det legges opp til en
samling pr mnd. Styret godkjenner at denne
planen legges til grunn, og ber Ingrid/Emelie
ta ansvar for videre gjennomføring.
Anleggsutvalg
o Utkast til underlag utarbeidet til møtet med
kommunen. Sykkelbane Flaktveit, tomt for

Ansv.

Are

Toril

Ingrid og Emelie får
beskjed om at
opplegg er OK

Geir

velodrom, treningsområder for sykkelskoler/
terrengsykling, samt felles treningsområde med
rulleski er inkludert. Oppfølgingsmøte ønsket
lagt til september.






Terminliste/teknisk
o «Landeveisarena» - traseer for ritt som har
mulighet for avstengning. Regionsamling
planlegges første helg i november
o Fløyen Opp arrangeres 10 september - NB
ETTER NYE COVID-19 TILTAK I BERGEN
FRA 8.9 AVLYSES FLØIEN OPP I 2020.
o Planlegge for å ta på oss Norgescupritt for
2021? Lodde stemningen blant klubbene
Materialforvalter/sosialt
o Fortsette å se etter ny rittvogn
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 er sendt ut

Sjekk dato for møte
Geir
med kommunen
Avklare
grunnundersøkelse
Flaktveit
Remi/Rune
utarbeider
dokument for å
finne traseer som
kan være egnet.

Lodde stemning
blant klubbene for
NC 2021
Se etter tilhenger
som er til salgs
Geir sjekker

Remi/
Rune

Geir

Brit/
Rune
Geir
Karina/
Rune

Rune gir Karina
tilgang
3 Nyhetsoppdatering
 Ny standardisert nettside for regionene

Rune utpekes som Rune
ansvarlig for
oppfølging av siden

Sportslig
 UNO X Development team weekend med lag
fra Region Vest
 Øygarden sykkelfestival inkludert RM vel
gjennomført!
4 Eventuelt:
 Ønske om å invitere Tamas Lengyel til
styremøtet 5 oktober
Neste møte: 5. oktober 2020 kl 20:00-22:00 på
Idrettens Hus.
Møtedatoer for høsten 2020:
5. oktober, 2. november, 7. desember

Geir forespør

Geir

