
 
 
 
 

NCF Region Øst – Post-/Besøksadresse: Sykehusveien 6C, 1346 Gjettum 
Telefon: +47 97 75 56 25 – E-post: regionost@sykling.no – Bankgiro: 1506.37.96716 

www.sykling.no 

Til NCFs klubber i Region Øst 

 

        Gjettum, 14. desember 2021 

 

 

INNKALLING TIL REGIONSTING FOR NCF REGION ØST 2022 

 

I henhold til lov for NCF Region Øst §14 og §15 innkalles det herved til NCF Region Øst sitt 

regionsting som avholdes fredag 4. og lørdag 5. februar på: 

 

THON Hotel Opera, Oslo Sentralstasjon  

NB! Regionstinget blir gjennomført på Teams 

 

Tinget åpnes lørdag 5. februar klokken 13:00, og beregnes avsluttet lørdag 5. februar 

klokken 16:00. 

I tillegg inviteres klubbene til tema møter innen rekruttering, arrangement og utdanning på 

lørdag 5. februar fra klokken 09:00 til 12:00. 

Regionstinget 2022 legges til rette for både fysisk og digital gjennomføring. Nærmere 

informasjon distribueres senere.  

Representasjonsrett på Forbundstinget har klubber/lag som har sitt forhold til NCF, NIF eller 

andre overordnede idrettsorganisasjoner i orden (eks: økonomi, gjennomført og godkjent 

Samordnet registrering 2020). Klubber/lag som ikke har dette i orden har ikke 

representasjonsrett.  

Antall representanter som klubber/lag kan sende representanter, basert på aktivitetstallene 

fra Samordnet registering 2020:  

Aktivitetstall 1-100 - 1 representant.  

Aktivitetstall 101-400 medlemmer - 2 representanter.  

Aktivitetstall 401 medlemmer og over - 3 representanter 
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Regionstinget skal 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene 
2. Velge dirigent(er) 
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne innkallingen 
6. Godkjenne sakslisten 
7. Godkjenne forretningsorden 
8. Behandle beretning for regionene 
9. Behandle regnskap for regionen, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 

beretning 
10. Behandle forslag og saker 
11. Fastsette kontigent 
12. Behandle budsjett for regionen 
13. Foreta valg 
14. Tildele hedersbevisninger 
 

Forslag som ønskes behandles, må være styret i hende senest mandag 24. januar 2022. 

Forslagene sendes pr e-post til styret på e-postadressen regionost@sykling.no. 

Styret i NCF Region Øst oppfordrer klubber til å melde på sine delegat(er) innen 1. februar 

2022 for å hjelpe styret med å få en oversikt over antall deltakere i forhold til overholdelse 

av smittevern hvis fysiske møte lar seg gjennomføres.  

Det vil bli sendt ut en egen e-post i forhold til påmelding av delegater til alle klubbene i 

regionen basert på registrerte e-postadresser til klubbene i NIF sitt register. 

Saksdokumentasjon til regionstinget blir publisert på regionenes hjemmeside 29. januar 

2022 på www.sykling.no og i tillegg sendt klubbene på e-post. 

På vegne av styret i NCF Region Øst  

 

Stig Fjærli 

Leder 
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