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Protokollen gjelder: STYREMØTE Dato: 15.11.2021 

 

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

 

MØTEDELTAKERE: ROLLER: FRAVÆR: ANNEN 

REPRESENTASJON: 

Stig Fjærli Styreleder   
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SAKSLISTE  

SAK* REF. SAKNAVN Kommentar 

  Faste saker 
Ingen 

sakspapirer 

    Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent 

  Gjennomgang av forrige styremøtes protokoll Godkjent 

60-21 48-21 Regnskap og økonomi Orienteringssak 

61-21 55-21 Landeveis cup - status Orienteringssak 

62-21 56-21 Kommissærutdanning  Orienteringssak 

63-21 57-21 Regionsamling bane – Sola Arena Beslutningssak 

64-21  Regiondrakter Beslutningssak 

65-21  Informasjonsmøte med klubber 24.11.2021 Orienteringssak 

66-21  Fastsette dato for Regionsting 2022 Beslutningssak 

67-21 58-21 Status fra styremedlemmer – ansvar og oppgaver Orienteringssak 

68-21 59-21 Eventuelt  

 

Saks nr. Beskrivelse 

60-21 Regnskap og økonomi. 

Stig oppdaterte. Vi har fått bingopenger og nesten alle klubbene har nå betalt 

kontingent, Stig purrer de få gjenværende. Utgiftene i siste periode har vært på ca 

150 000 kr. Økonomien er god, men det vil påløpe kostnader for prosjekter som er 

gjennomført 
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Vedtak:  

Til etterretning.  

61-21 Oslo landeveiscup, status 

Samir orienterte. Han og Stig har hatt en grundig samtale om OLC. Det må finnes en 

ny sponsor, kan dette gjøres sammen med Kalas cup, og eventuelt en sykkelskole i RØs 

regi?  Stig og Samir skal avholdes et møte med Kalas cup om terminlisten, det er behov 

for en sterkere samkjøring. Kalas cups bruk av onsdager som rittdag bør utfordres. 

Vedtak:  

Til etterretning. 

62-21 Kommissærutdannelse 

Asgeir redegjorde. Vi har fått en ny Regional kommissær, Lars Gaarder fra Sagene. 

Ryggsekk alternativer er under vurdering av NCF.  

Vedtak: 

Til orientering. 

63-21 Regionsamling bane – Sola Arena 

Eystein og Stig orienterte. Eystein har lagt frem et forslag til budsjett og støtte som RØ 

kan gi. Det er antatt et antall på ca 12 deltagere. Viktig å nå frem til potensielle 

deltagere, det arrangeres også turer til Sola av klubber også. Dette kan minske mulige 

deltagere.   

 

Vedtak: 

Opplegget til Eystein godkjennes og gis en liten bearbeiding før det sendes ut. Vi 

støtter den yngste gruppen 13-29 år i sin helhet, gruppen over 30 betaler en egenandel, 

1500 kr.  

64-21 Regiondrakter 

Stig redegjorde. Vi er tildelt rød draktfarve.  

Vedtak: 

Dette er OK for oss, og vi svarer NCF at vi godtar dette og ber om at draktene blir satt i 

produksjon.  

65-21 Informasjonsmøte med klubber 24.11.2021 

Viktig å få tak på hva klubbene ønsker av regionen.  

Vedtak: 

Til orientering. 

66-21 Fastsettelse av dato for regionsting 2022 

Er bruk av helg ønskelig? Det har vært økende deltagelse på tingene i de siste årene, og 

et ting på fredag til lørdag gir mulighet for å komme klubbene i møte på en bredere 

måte. 

Vedtak: 

Vi lager en idédugnad, der hvert styremedlem kommer med forslag til emner. Eline 

starter og sender oss forslag som vi andre bygger videre på.  Tinget avholdes 5.2.22, 

med noe faglig fra kvelden fredag 4.2. Sted: Oslo sentrum. 

67-22 Status styremedlemmer – ansvar og oppgaver 

Pål: Møte i anleggsgruppen er avholdt. Skiforeningen/Skiforbundet er nyttige partnere. 

Røa IL har planer som er presentert kommunen, der møter Røa motstand fra 

miljøetaten. Gruppen har som mål å lage en anleggsplan for regionen. 

BMX: Regionscup’en er ferdig. Siste arrangement gikk på Solum, som er utenfor vår 

region, kan vi likevel gi en støtte til klubben? 
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Stig: Har hatt møte med Samir om OLC. Til møtet med klubbene 24.11 er det viktig å 

være «frempå», klubbutvikling er sentralt element, hvordan skape aktive klubber? 

 

Eystein: Banekomiteen har god aktivitet. NM er avviklet, og master NM arrangeres 

snart.  

 

Tone: Har hatt møte i terrengutvalget. Ove Solli skal være trener i prosjektet. Det 

planlegges både nærsamlinger og samlinger andre steder. Et jenteopplegg er under 

planlegging, en spørreundersøkelse er under utarbeidelse. 

 

Vedtak: 

Støtte til Solum: Vi støtter klubben med 5000 kr, og sender en regning til TeVeBu, om 

vi ikke får svar, dekker vi beløpet. 

Ellers: Til orientering. 

68-22 Eventuelt 

1. Få rittilbud neste sesong 

Det vil bli få landeveisritt i Norge neste sesong. Vi bør ta dette opp med de 

andre regionene, og våre klubber. Gjøre som BMX, Team Norway? Samarbeid 

om rittdeltagelse i utlandet? Bør det bli en sak på regionstinget? 

2. Samir: Behov for opplegg for tandemsykling på bane. Det er snakk om fire 

syklister. 

Vedtak: 

1. Saken følges opp. 

2. Samir sender en søknad om støtte til RØ. 

 

 

 

Neste møte 13.12.21 (antagelig på Høyskolen Kristiania, Prinsensgate 7-9.) Middag følger. 

Møtet hevet 20:15 

 

Asgeir Mamen 

referent 

 


