PROTOKOLL
Styremøte 9 – 2020 NCF Region Vest
Dato: 2.11.2020
Tid: 20:00 – 22:00
Sted:Teams
Tilstede: Geir Iden, Are Iversen, Karina F. Birkenes, Brit Dyngeland, Remi Sortland,
Rune Torkildsen, Toril Røe Utvik
Øyvind Litlere (sak 1)
Forfall: Anders N. Soleim, Kopi: Kåre Stokke

Sak

Aksjoner

Ansv.

1 Rittplanlegging 2021 – innspill fra Bergen CK










Ønsker å lansere Bergen-Voss sykkelfestival
o Jon Arild Hellebust, Vossevangen, positiv
til initiativet
o Samle kreftene i regionen, flere som kan
dra lasset sammen
o Mulig å arrangere Norgescup i
forbindelse med dette?
o Kan kombineres med ungdomsritt,
terreng, turritt
o Dra på vekselvirkninger på tvers av ulike
miljøer
o Positivt for tilreisende med flere
arrangement på en helg
Etablere faste traseer som kan sikres – se på
traseer for landeveisritt
Bømoen for de aldersbestemte?
Finne ressursene som kan finne ut om
destinasjonen er god
Regionstyret positiv til initiativet. Voss som
‘testinasjon’ spilles inn til gruppe som skal se på
traseer.
Ambisjonen er Norgescup 2022
Destinasjon for terreng landslagssamling 2021

Remi/
Øyvind kaller inn
Remi og Rune (evt Rune
også en fra Fana) til
et møte for videre
oppfølging.

2 Godkjenning agenda/møtereferat
Agenda og møtereferat godkjent

Toril

3 Statusrapport utvalg/ansvarsområder
 Sportslig utvalg:
o





Regionsamling planlegges nå
gjennomført som to helger (nov/des)
i Bergen. Foreslått opplegg er
koordinert med allerede igangsatt
jenteprosjekt. Avventer
foredragsholdere fra forbundet.

Sportslig utvalg gruppen har vurdert innspill
fra Sverre:
o Må ha en bredere diskusjon om hva
som skal være klubbenes og
regionens ansvar.
o U23 er et klubbansvar, samkjøring
mellom klubber –
konkurransefellesskap?
o Lavterskel ritt/gateritt – jakt etter
gode traseer
o Junior: naturlig med mer samarbeid.
Regionslag er viktig. UCI ritt er nok
litt for høyt nivå, men U6 er naturlig
å se på.
o Testing – tilbud Fana har mot
klubbene. Ikke noe regionen
involverer seg i.
NTG i Bergen/Tertnes OLT
o Positivt bilde for Tertnes OLT og
sykkel
o Brit sjekker med Christian Moe i
forhold til kontakt mellom Fana og
NTG. Ønskelig med orientering fra
Fana om dette.
o Vi inviterer NTG til et møte.



Utvalg jentesatsing
o Jenteprosjektet: Første samling
avholdt som planlagt.



Anleggsutvalg

o Møte med kommunen. Har tatt
kontakt med kommunen. Møte
planlegges 2.12. Oversender
informasjon i forkant.

Are

Forespørre Fana
om orientering ang
NTG

Geir og Toril deltar
i møte med
kommunen

Brit

Idrettsrådet: Flaktveit er på
dagsorden
o Vestland idrettskrets: Idrettspolitisk
møte
o



Geir, Rune og Remi
deltar

Terminliste/teknisk

o Har mottatt innspill til ritt for
terminliste 2021
o Venter på den nasjonale kalenderen.
o Møte med klubbene – rittkalenderen Geir sender
i starten av 8. desember – TEAMS
invitasjon på
 Terminliste
Messenger
 Sykkelfestival Voss
 Utviklingsprosjekt for å styrke
landeveissykling
o Søknadsfrist på norgescup og
rankingritt denne uka
o Innspill til Vestland idrettskrets,
idrettspolitisk møte:
o Landeveisarena – faste traseer for å
arrangere ritt
 Gruppe med folk som skal
komme med krav til
landeveisarena
 Overordnet over klubbene
 Forståelse for utfordringer
 Frir til idretten for å tenke
bredt
 Få innspill for å utvide vår
kunnskap om områder
 Landeveisarena på teams

Geir

o Vaktkurs/kurs
 Mulige datoer for vaktkurs er
spilt inn
 To kurs i vinter, evt samlet i
ett?




Materialforvalter/sosialt

o Regionens utstyr er plassert hos
Fana
o Rittvogn ikke sett mer på.
o Sosialt – mat i forbindelse med
samling?

Økonomi

Se etter tilhenger
som er til salgs

Brit/
Rune

o Bergen Cyklesport: Skal vi
opprettholde selskapet? Tidligere
beslutning om videreføring pga
anleggsvirksomhet. Styret beslutter
at vi legger det ned. Rune oppløser
selskapet.
o Regnskap:
 Klubbkontingenter: 6-9
klubber av 44 som ikke har
betalt kontingent de siste 3
årene.
 Treningsavgift: Karina
kontakter Tamas for å be
ham sende faktura
o Tilskudd NIF Vestland idrettskrets
25392.- -må sende inn
dokumentasjon innen 1.12 – Karina
3 Nyhetsoppdatering/Sportslig






Administrativt / forbundet:
Grenutvalg Terreng: Utviklingplan
terrengsykling – muligheter på Vestlandet?
Tanker om terreng – Remi
Oppfølgingsmøte i januar/februar – terreng

4 Eventuelt:
Ingen saker
Neste møte: 7. desember 2020 kl 20:00-22:00 på
Idrettens Hus.

Oppløse selskap

Rune

Be Tamas sende
faktura

Karina

Oversende
dokumentasjon

Karina

