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Protokollen gjelder: STYREMØTE Dato: 13.09.2021 

 
Sted: MS Teams Møteleder:  Stig Fjærli                    Referent: Asgeir Mamen  

 
MØTEDELTAKERE: ROLLER: FRAVÆR: ANNEN REPRESENTASJON: 

Stig Fjærli (sak 48) Styreleder   
Asgeir Mamen 

Jan Aasgaard 
Tone Kristin Larsen (fra sak 51) 

Pål K. Hangaard frå sak 52) 

Samir Tawfiq (fra sak 49) 
Torunn Fagervold (til sak 51) 

Eystein Westgaard 
Eline Skjevdal 

 

Styremedlem 

Styremedlem                    
Styremedlem 

Styremedlem 

Styremedlem 
Styremedlem 

Styremedlem 
Styremedlem                   

Varamedlem 

 

 
 

 

 
 

 
 

Ronny Skjellum 

 

   

 

 

SAKSLISTE  

SAK* REF. SAKNAVN Kommentar 

  Faste saker Ingen sakspapirer 

    Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent 

  Gjennomgang av forrige styremøtes protokoll Godkjent 

48-21 43-21 Regnskap og økonomi Orienteringssak 

49-21 44-21 Landeveis cup - status Orienteringssak 

50-21 45-21 Morgendagens Helter Samling Beslutningssak 

51-21  Regionsamling bane – Sola Arena Beslutningssak 

52-21 46-21 Status fra styremedlemmer – ansvar og oppgaver Orienteringssak 

53-21 47-21 
Eventuelt: Eventuelt - Henvendelse fra et medlem vedørende 
medlemssak. 

 

 
Saks nr. Beskrivelse 

48-21 Regnskap og økonomi. 
Torill og senere Pål redegjorde.  
 
Økonomien er god. Det vil påløpe kostnader for prosjekter planlagt i høsten. 
 
Vedtak:  
Til etterretning. 

49-21 Samir redegjorde: fire av ni ritt blir gjennomført, noen avlysninger grunnet lav påmelding. God 
variasjon i rittyper  i årets cup. Evalueres ved sesongslutt. 
 
Vedtak:  
Til etterretning. 
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50-21 Morgendagens helter samling 
Eystein redegjorde. Det er to samlinger MDH  og en egen  RØ samling. MDH (24-26.9): 
Påmelding har begynt. Spre budskapet til klubbene våre. 15 påmeldte fra RS. 
Styremedlemmene følger opp regionens klubber. Planlegging er startet og Eystein har 
opprettet kontakt med Region Sør. På infoskrivet står bare Region Sør som arrangør, det 
rettes opp av Eystein. Dette ser meget bra ut! 
Vedtak: 
Til orientering.  

51-21 Regionsamling bane – Sola  
RØ:(8.-10.10) Forslag til invitasjon sendt til styret. Avventer tilbakemelding. Ca 30 deltagere er 
budsjettert. Ledere fra RØ, hvor mange? Samir stiller gjerne som leder. Utgifter? Leder/trener 
EW bestiller hotellrom.   
 
Vedtak: 
Eystein sender ut et nytt utkast nå når møtet er ferdig, vi gir tilbakemelding umiddelbart, så 
invitasjon kan sendes ut innen onsdag. (er nå gjort). Styret er ikke imot at støtten vår økes ut 
over det budsjetterte. 

52-21 Status fra styremedlemmer – ansvar og oppgaver  

• Pål Kenneth planlegger fysisk møte med anleggsgruppen. OK 

• Styret ønsker å arrangere et fysisk møte for å planlegge en klubbsamling i forhold til 
rekruttering. Lørdag 27. november er satt som tidspunkt. Følges opp på neste styremøte 
18.10 

• Asgeir rapporterte fra kommissærene; en ny regional kommissær i år, fra Sagene IL (Lars 
Gaarder). En UNEK fra Halden CK (Anders Stenbock-Haakestad) er tilbake som kommissær 

• Jan: Vi har mottatt 87 500 fra OIK, driftstøtte. 895 000 kr på konto pr nå. 

• Tone: Har sendt spørreskjema til klubber i regionen med satsende terrengsyklister. Danner 
grunnlag for planleggingen av tiltak. 

 
Vedtak: 
Til orientering. 

53-21 Eventuelt:  
A. Fra BMX kommissærene 
 

1. Dekker NCF Region Øst kommissærer bekledning da flere har gamle og utslitte 
klær? 

2. Vi har noen eldre jaktradioer som kommisærer bruker på alle bmx løp I Region 
som begynner å bli litt dårlig forfatningen, er det noen midler i Region til litt 
oppgradering av nye Radioer til kommisærer? 

1. Det er planlagt å ha opplæring av nye BMX kommissærer til lokale løp ( lav 
terskelen kommissærer) .Der har Region Øst dekket litt av kurset og mat til 
deltakerne tidligere. Ikke snakk om store summer. Gjelder dette enda? 

 
B.  Henvendelse vedørende medlemssak. 
C.  Representasjon. Samir: vi bør bli bedre på å være tilstede på ritt. 
 
Vedtak: 
A  1.Regionen dekker noen kostnader til kommissærbekledning, kom med antallet og 
type klær, så skal styret se hva vi kan bidra med. Jan hjelper Asgeir med å lage et 
skjema som sendes kommissærene for å kartlegge behovet for klær. 
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2. Send et overslag på kostnadene for å få radioene reparert, undersøk også 
muligheten for å låne NCF radiosettet. 

 
3. Styret er villig til å støtte kommissærkurs, send inn et budsjett på det. 

 
B. Vi ber medlemmet om å kontakte Akershus Idrettskrets hvis det ikke kommer til en 
løsning med klubben direkte. Dette er korrekt saksbehandling, noe NCFs lovkomite 
bekrefter. Stig sender melding til vedkommende. 
 
C. Viktig at vi er representert og flere i styret har hatt slike oppgaver i år. Trenger nye 
klær for representasjon, med riktige sponsorer. Representasjon ved Oslo Idrettskrets 
markering: Tone hører med Torunn om noen av de to kan stille. Representasjon 
generelt tas opp som sak på neste møte 

 
 
 
Neste møte 18.10.21. 
Møtet hevet 19:25 
 
Asgeir Mamen 
referent 
 


