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PROTOKOLL 

Styremøte 21 2020 – 2022 Norges Cykleforbund 
Dato: 04.11.2021 

Tid:  17.00-21.00 

Sted: Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, (Knut Glad) 

 

Styret:  Jan-Oddvar Sørnes, Dag Schartum-Hansen, Kjersti Størset, Tone Midtsveen, Helge Gunnar 

Garnes Nesse, Haakon Faanes, Knut Glad, Wenche Elizabeth Madsen Eriksson, Marit Sveen, 

Jan Inge Hansen (varamedlem). 

Administrasjonen: Eystein Thue Stokstad (generalsekretær) og May Jorun Vold Busvold (økonomi -Teams)  

Valgkomitéen: Gaute Kindervåg, leder og Marianne Balto, medlem. Øvrige medlemmer i VK på Teams. 

 

BESLUTNINGSSAKER 

 

 

118 F PROTOKOLL/REFERAT (JOS)       
Godkjenning av protokoll nr. 20 av 07.10.2021. 

 

VEDTAK: 

Protokoll er godkjent og signert av styret i Verified. 

Forbundsstyret bekrefter at protokollen fra styremøte nr. 20 av 07.10.21 er godkjent. 

 

119 F REGNSKAP (ETS)         
Status regnskap 3. kvartal 2021 presenteres, i tillegg til avdeling regnskap, prognose og likviditet pr. 

28.10.21.  

 

VEDTAK: 

Styret godtar regnskap per 3. kvartal 2021. Avdeling regnskap, prognose og likviditet pr. 28.10.21 tas til 

etterretning. 

 

120 F BUDSJETT (ETS)         
Forslag til budsjett 2022 diskuteres. 

 

VEDTAK: 

Styret vedtar å følge opp budsjett videre, med de innspill som fremkom under styremøtet. Endelig 

budsjett vedtas på neste styremøte 2. desember 2021. 

 

Digitally signed by 
Verified Global AB 
Date: 2021.12.02 
16:13:48 UTC 
Reason: Signed by 
Verified 
Location: 



 
 

121 F FORBUNDSTINGET 2022        
Bør vi ha et rent fysisk møte, eller legge til rette for både fysisk og digitalt møte med digital 
avstemming. NIF IT har mulighet til å hjelpe oss med det tekniske og har god erfaring med denne type 
møter. Forslag til ny lovnorm med endringer vedr. møteform på Forbundstinget fremlegges. 

 
  

VEDTAK: 
Forbundsstyret ønsker primært fysisk oppmøte på kommende Forbundsting, men for å sikre bredest 
mulig deltakelse vil vi legge til rette for begge møteformer. Forbundsstyret vedtok ny lovnorm. 

 

 
122 F KONTINGENTER OG AVGIFTER 2022       

På styremøte 31.08.21 ble store deler av «Kontingenter og avgifter» vedtatt, men det skulle ses nærmere 
på lagskontingent, samt hele punkt 6. 

 
  

VEDTAK: 
Saken var ikke klar til behandling på dette styremøtet pga. sykdom. Forbundsstyret vedtar forslaget 
innen 29. november 2021 i et e-post møte, iht. retningslinjene. 

 
 

DISKUSJONSSAKER 

 

13 D  Representasjonsoppgaver – balanse i landslagstilbud (HF) 

 

Saken ble diskutert parallelt med budsjettdiskusjonen.  

 

INFORMASJONSSAKER 

 

94 I Informasjon fra administrasjonen (ETS) 

- Vår nye sponsorsjef Kristine Skeie er på plass. 

- Det arbeides med flere samarbeidspartnere, og vi får gode signaler. 

- Ny søknad til ADN – Rent særforbund er sendt. 

- Det er påmeldt 40 landslagsutøvere til Sykkelgallaen 25. november. Finpuss av programmet 

gjenstår. 

- Både styret og administrasjonen var godt representert på NM Bane i Sola Arena 29.-31. 

oktober. 

- På arrangement er det fortsatt en del aktivitet med CX og Bane. NCFs stab jobber med 

utvikling av arrangørveiledninger, i samarbeid med arrangementsavdelingen. 

   

95 I Informasjon fra presidenten (JOS) 

- Status for arbeidet med velodromen i Asker ble presentert. 

  



 
 

96 I Valgkomitéen informerer (GK) 

- Valgkomitéen (VK) består av leder Gaute Kindervåg og medlemmene Marianne Balto, Heidi 

Sannes og Vegard Gimre. 

- Valgkomitéen hadde møter med styremedlemmene i forkant av dagens styremøte. 

- Det skal velges personer for 2 år i alle tillitsverv (Forbundsstyret, Kontrollutvalg, Disiplinær- 

og sanksjonsutvalg og Lovutvalg), i tillegg til Grenutvalg. 

- VK har en tidsplan som de forholder seg til.  

- Spørreundersøkelse har gått ut til sittende tillitsvalgte med svarfrist 15. november. 

 

Eventuelt 

 

Neste styremøte: 2. desember 2021 

 

 

 

 

 


