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SAKSLISTE  

SAK* REF. SAKNAVN Kommentar 

  Faste saker Ingen sakspapirer 

    Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent 

    Godkjenning av forrige møtes protokoll Godkjent 

67-20 60-20 Regnskap og økonomi Orienteringssak 

68-20  
Budsjett 2021 

- Rammer 
- Forutsetninger 

Orienteringssak 

69-20 61-20 
Regionens oppgaver – basert på NCF dokument 

- Hvilke roller/ansvar skal regionens 
styremedlemmer ha basert på tankene til NCF? 

Beslutningssak 

70-20  Regionmesterskap Landevei Orienteringssak 

71-20  Behandle søknad fra Anita Stenberg Orienteringssak 

72-20  
Startrekkefølge for M15-16 sammen med Master klasser i 
terrengritt 

Beslutningssak 

73-20  Eventuelt  

 

 
 

Saks nr. Beskrivelse 

67-20 Torunn redegjorde. Det meste av inntekter er mottatt. Det er stadig noe restanse på 
kontingenter. Totalbeløpet på kontingenter er noe mindre enn i fjor, dette skyldes 
bl.a. at det er noen færre klubber med i regionen i år. Det er noen restanser fra i fjor 
også, og disse bør nok sees som tapt. Dette bør nok ansees som tapt. På utgiftssiden er 
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det noen utbetalinger til BMX og noe annet som står igjen, men det ser ut til at det vil 
bli et overskudd på ca 150 000 kr i år. 
Vedtak: 
Til orientering 

68-20 Det blir et eget budsjettmøte 23.11. her blir forberedelsene til det møte lagt. 
Budsjettrammer og forutsetninger: 
Stig orienterte. Vi bør planlegge for et inntekstbortfall på ca 20 000 kr til neste år. 
Redusert antall klubber en grunn. 
 
Vedtak: 
Det ble dannet grupper som arbeider med de enkelte grenene, i forhold til samlinger, 
rittdeltagelse og andre ønsker. Disse gruppene kommer med forslag til selve 
budsjettmøtet. 

69-20 Stig innledet. I forhold til forbundets planer for regionene er det viktig å ha oversikt over 
hva vi har av kompetanse og ressurser, og hva vi trenger å skaffe oss. Dette er viktig ikke 
minst for valgkomiteen som skal foreslå styrerepresentanter. 
 
Vi må skaffe en ny terminlisteansvarlig som erstatning for Heidi som har trått ut av 
styret. Hver gren bør ha sin «grenansvarlige» som kan fronte det sportslige. Rekruttering 
er viktig for regionen, men det bør være NCF som har det overordnede ansvaret for 
dette. Utvikling av sykkelskoler har vært gjort i vår region, ACK og BOC har samarbeidet 
i flere år. Stig tar på seg å lage en mal for slikt tilbud. Til årstingen kan det lages en work 
shop om rekruttering og sykkelskoler. Vi bør også hjelpe de mindre klubbene med å 
velge regionstingrepresentanter, dette må gjøres på klubbenes årsmøter om ikke det 
sette inn en pasus i lovene om at styret kan få fullmakt til å oppnevne disse.  
 
Vedtak: 
Vi fortsetter arbeidet med regionens oppgaver. Regionen har mye viktig kompetanse i 
styret allerede. Samir innkaller til et møte med klubbene 30.11 kl 18, (Teams). Tema 
blir terminlisten, kommissærutdanning og rekruttering i regionen. BMX holder eget 
møte. 

70-20 Stig innledet. Det har ikke vært RM på landevei på flere år. Samir har kontakt med 
Fredrikstad CK, og det er muligheter for å arrangere RM på Rudskogen Motorsenter, 
og i tillegg bruke en 15-km veisløyfe utenfor banen.  
 
Vedtak: 
Samir fortsetter dette arbeidet og rapporterer på neste styremøte 

71-20 Stig innledet. Søker har tidligere fått innvilget en støtte fra RØ og fra OCK fondet på til 
sammen 50 000 kr. Den nye søknaden på 100 000 kr skal for det meste gå til 
utenlandsopphold i forberedelsene til internasjonale mesterskap 
Vedtak: 
Søknaden avslås da vi ikke har satt av midler til individuell støtte på budsjettet 

72-20 Jan og Stig innledet. Det er uheldig med den startpraksis som har vært i terreng 
NC/NM i år hvor Masterklasseryttere kan ødelegge for 15-16 åringene. Rekkefølgen 
bør være 15 år, 16 år og så Master. 
 
Vedtak: 
Jan og Tone jobber videre med saken og tar den opp med grenansvarlig i forbundet. 
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73-20 Eventuelt 
1) Kalas cup dager: onsdager 

5,5+19.5+26.5+2.6+9.6+12.8+18.8+25.8+1.9 (her kan jeg ha sett litt feil på Samirs 
liste…). Landeveiscupen må tilpasse sine dager, veksle mellom tirsdager og torsdager. 
Vedtak: Til orientering 

2) Spørreskjema til regionens aktive 
Jan redegjorde. Et spørreskjema med opplysninger som er av interesse for 
regionen er under utarbeidelse. Opprinnelig kun tenkt for Terrengsykling, men 
dette bør være av interesse for alle grener. Gir regionen bedre oversikt over 
hva man har av aktive og disses ønsker og mål. Navn registreres ikke. 
 
Vedtak: 
En god idé for alle grenene i regionen. Jan fortsetter med å ferdigstille 
skjemaet 
 

3) Mylaps til BMX baner 
Stig og Pål orienterte. MyLaps er standard tidtagerutstyr. Noe er fastmontert 
noe kan flyttes på.  
 
Vedtak: 
Pål arbeider videre med saken 
 

 
 
Møtet hevet 20:50 
 
AM 
referent 
 


