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SAKSLISTE  

SAK* REF. SAKNAVN Kommentar 

  Faste saker Ingen sakspapirer 

    Godkjenning av møteinnkallingen  

    Gjennomgang av forrige styremøtes protokoll  

    Godkjenning av forrige møtes protokoll  

16-22 10-22 Regnskap og økonomi Orienteringssak 

17-22 11-22 Regnskapsføring 2022 Orienteringssak 

18-22 12-22 Årshjul  Beslutningssak 

19-22 13-22 Landeveiscup Orienteringssak 

20-22 14-22 Forespørsel om UM/UL 2022 fra NCF Orienteringssak 

21-22  Oppdatering fra de ulike ansvarsområder Orienteringssak 

22-22  Enklere og tryggere styrearbeid - Orgbrain Orienteringssak 

23-22 15-22 Eventuelt  

 

 
 

Saks nr. Beskrivelse 

16-22 Regnskap og Økonomi 
Kurt og Stig redegjorde. Det har vært lite aktivitet, banesamlingen største utgiftspost i 
perioden. Stig anbefalte at det ble sendt ut kontingentkrav nå, siden det erfaringsmessig tar 
lang tid før alle har betalt. Kurt skal gå Visma kurs med Arild Salte.  
 
Vedtak: 
Styret tar informasjonen til orientering  
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17-22 Regnskapsføring 
Stig opplyste at arbeidet med å undersøke kostnader for regnskapsføring fortsetter. Tas opp 
på neste møte.  
 
Vedtak: 
Til orientering 
 

18-22 Årshjul 
Stig opplyste at årshjulet nå er oppdatert og tilgjengelig på hjemmesiden vår. Det blir 
arrangert nye løypevaktkurs, av Statens Veivesen. Stig hadde fått liten respons fra regionens 
klubber. 
 
Vedtak: 
Til orientering 
 

19-22 Landeveiscup 
Samir orienterte. Det blir åtte ritt, IF Frøy har meldt avbud. Start 24.5, Rudskogen. Nettsiden 
er oppdatert. Tidtager for alle rittene blir Jostein Tofte. På siste ritt før sommerferien og siste 
ritt på høsten blir det noe sosialt i forbindelse med rittene. Noen av rittene får para-deltagelse. 
Det blir «precup» sammen med «101 prosent» før 24.5. 
 
Det arbeides godt med en hovedsponsor, avklaring til neste møte. 
 
Eline og Samir holder på med å lage et opplegg for unge jenter med enkel 
sykkelopplæring/hinderløype. Arrangeres tre ganger med Eline som instruktør. 
 
Vedtak: 
Til orientering. Landeveiscupen er en viktig rekrutteringsarena. Viktig å gjøre erfaringer med 
slike «rittkaruseller». Stig innkaller klubbene til et Teamsmøte om rekruttering og 
arrangementer 
 

20-22 Forespørsel om UM/UL 2022 fra NCF 
Samir orienterte. Smaalenenes CK og Fredrikstad CK er villige til å ta arrangementet. Noe vil 
foregå på Rudskogen. Jostein Tofte er engasjert som tidtager der. 
Vedtak: 
RØs styre er svært takknemlige for at SCK og FCK tar på seg denne jobben. Til orientering. 
 
 

21-22 Oppdatering fra de ulike ansvarsområder 
Eystein refererte fra avholdt banesamling, 12 påmeldte. Meget godt utbytte med fire 
treningsøkter + banekurs. Det virker som om det er god interesse for banesykling i regionen.   
 
Vedtak: 
Viktig å planlegge vår egen virksomhet slik at vi er klare når vår velodrom står ferdig. Her bør 
det hentes inn erfaringer fra Sola/Stavanger området. Klubbsamarbeid viktig. Hos oss vil Rolf 
Morgan Hansen være en ressursperson. Asgeir undersøker til neste møte hvordan 
kommissærutdannelsen har foregått i Stavanger. 
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Asgeir refererte fra kommissærsamling 7.3 Regionens kommissæroppsett er ferdig, venter på 
det nasjonale. 
 
Vedtak: 
Til orientering. 
 
Kurt fortalte at et oppsatt møte i arrangementsutvalget var blitt avlyst, men at det vil bli 
arrangert i nær fremtid. 
 
Vedtak: 
Til orientering. 
 
Stig meldte at det arbeides med de nye draktene i henholdt til NCFs profilmanual. Region Øst 
var representert på NCF tinget. Et rolig ting, lite engasjement i budsjettdebatten. 
Gjennomføringen av avstemminger bør forbedres i slike møter hvor det både er folk i salen og 
på nett. Hvis det kommer benkeforslag på nye kandidater, bør de da konkret settes opp mot 
eksisterende foreslåtte kandidater? 
 
Vedtak: 
Til orientering. 
 

22-22 Enklere og tryggere styrearbeid – Orgbrain 
Stig redegjorde. Viktig at informasjon og dokumenter lett kan overføres til nye styrer. Orgbrain 
er et slikt verktøy. Silje har noe erfaring med løsningen da BOC bruker det, og mente det er 
intuitivt og lett å jobbe med. Kjenner ikke alle mulighetene med kan sette seg inn i dette til 
neste møte. 
Vedtak: 
Silje, Stig og Asgeir setter seg inn i mulighetene til neste styremøte. 

15-22 Eventuelt 
1. Ansvarsfordelingen i styret. Stig redegjorde og presenterte et forlag til fordeling. Den 

ble godtatt av de tilstedeværende, og resten vil bli kontaktet. Når fordelingen er 
godkjent av alle, legges den ut på hjemmesiden vår.   

2. SoMe. Samir og Silje orienterte. Det er opprettet en Instagramgruppe. Den 
videreutvikles.  

3. Tone: Søknad om støtte til jentesamling i Spkl. Rye. Dokument sendt styret tidligere. 
4. Stig: Søknad om støtte til deltagelse i Lille Fredsrittet for en utøver. Regionen har satt 

av støtte til dette rittet for et lag, men det var ikke mulig å få på plass et regionslag. 
ACK rytteren kan få delta på et mix-lag. 

 
Vedtak: 

1. Til orientering 
2. Til orientering 
3. Vi støtter samlingen med utgifter til trenere og lokaler, begrenset oppad til kr 9500,-. 

Arrangør må sende rapport/bilder til oss. 
4. Vi støtter søknaden med 1/6 av det beløpet som var avsatt i budsjettet, kr 2500,-. Det 

er ikke anledning til å søke om støtte til andre ritt på den posten. Rapport og bilder må 
sendes oss. 

 

 
Neste møte: 25.4.2022 
Møtet hevet 20.25 
AM 
ref. 


