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Protokollen gjelder: STYREMØTE Dato: 18.10.2021 

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

 
MØTEDELTAKERE: ROLLER: FRAVÆR: ANNEN REPRESENTASJON: 

Stig Fjærli Styreleder   
Asgeir Mamen 

Jan Aasgaard 
 

Pål K. Hangaard 

Samir Tawfiq  
Torunn Fagervold  

Eystein Westgaard 
Eline Skjevdal 

Ronny Skjellum 
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Styremedlem                    
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Tone Kristin Larsen 

 

 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

SAKSLISTE  

SAK* REF. SAKNAVN Kommentar 

  Faste saker Ingen sakspapirer 

    Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent 

  Gjennomgang av forrige styremøtes protokoll Godkjent 

54-21 48-21 Regnskap og økonomi Orienteringssak 

55-21 49-21 Landeveis cup - status Orienteringssak 

56-21 50-21 Kommissærutdanning  Beslutningssak 

57-21 51-21 Regionsamling bane – Sola Arena Beslutningssak 

58-21 52-21 Status fra styremedlemmer – ansvar og oppgaver Orienteringssak 

59-21 53-21 Eventuelt  

 
Saks nr. Beskrivelse 

54-21 Regnskap og økonomi. 
Jan oppdaterte styret i forhold til regnskapstall, 11 forfalte kontingenter.  
 
Økonomien er god, men det vil påløpe kostnader for prosjekter planlagt i høsten. 
 
Vedtak:  
Til etterretning. Stig ringer rundt til klubbene som har restanse. Behov for en ny banesamling 
må vurderes 

55-21 Oslo landeveiscup, status 
Samir redegjorde. Planleggingen er i gang til neste sesong, Stig og Samir skal ha et 
forberedende møte. Sponsorspørsmålet er tatt opp og det arbeides med det av Samir? Det 
bør være et mål at dette vil være gratis for klubbene. 
Vedtak:  
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Til etterretning. 

56-21 Kommissærutstyr: behov for ryggsekker av god kvalitet 
Kommissærsatser: bør øke, særlig for HK, regionen har mulighet for egne satser på regionsritt 
Diskusjon om prinsipper for tildeling av støtte: Kan RØ dekkeinntil 50 % av kurskostnaden 
basert på søknad og innsendt budsjett? Sette av penger til «Opplæringsfond» årlig? 
 
Vedtak: 
BMX: Reparasjon av radioer: Godkjent 
BMX kurs regionale kommissærer: Godkjent. 
RØ positiv til å støtte ny kommissærsekk. Stig undersøker Budstikkasekken. 
Stig lager et utkast til en rutine for tildeling av støtte. 

57-21 Regionsamling bane – Sola Arena 
Eystein redegjorde: vellykket, 10 deltagere, tre deltagere fra andre regioner.  
Diskusjon: Markedsføre neste samling tidlig. Bruke de sosiale medier (SoMe)som ungdom er 
på.  Utnytte NCFs e-postarkiv. Sola arena har også markedsføringsmuligheter.  Opprette SoMe 
utøvergruppe i RØ? Viktig å være klar til Asker åpner. 
 
Vedtak: 
Til orientering. Samir og Eystein forbereder strategiforslag til neste styremøte. 

58-21 Status fra styremedlemmer – ansvar og oppgaver 
Jan: «direktørsvindel» forekommer ganske hyppig, Jan viste frem en e-post som så ut som om 
den var fra Stig, men returadressen var i Tyskland. Vær OBS! 
Stig: Møte med klubbene: Dato endret til 24. november, på Teams: hva ønsker klubbene at RØ 
skal jobbe med? Eget møte om terminlisten 6. desember. Klubbene legger inn sine 
rittsøknader innen 29.11. Skal vi prøve på et fysisk styremøte i desember?  
  
Vedtak: 
Teamsmøte med klubbene blir 24.11. Terminlistemøte 6.12. Pål legger ut omtale av 
Pumptrack på vår hjemmeside. 
  

59-21 Eventuelt: Rutiner for budsjettvedtak. 
Ronny fremmet forslag på bakgrunn av at det har blitt noen «e-postmøter» for å få 
søknader godkjent.  VI er tjent med at slike saker behandles i henhold til egne rutiner 
og regler.  
Vedtak: 
Tas opp på neste møte. 

 
 
 
Neste møte 15.11.21. 
Møtet hevet 20:10 
 
Asgeir Mamen 
referent 
 


