
 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

 

 
Side: 1 av 1 

 

Protokollen gjelder:  STYREMØTE Dato: 25.04.2022 

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

 
MØTEDELTAKERE: ROLLER: FRAVÆR: ANNEN REPRESENTASJON: 

Stig Fjærli Styreleder   
Asgeir Mamen 

Kurt Tryaire Haugen 
 

 

Samir Tawfiq 
Eystein Westgaard 

Eline Skjevdal 
Silje Jørgensen 

Styremedlem 

Styremedlem                    
Styremedlem 

Styremedlem 

Styremedlem 
Styremedlem 

Styremedlem 
Styremedlem 

 

 
Pål K. Hangaard 

Tone Kristin Larsen 

 
 

 
 

 

    
    

    
 

 

SAKSLISTE  

SAK* REF. SAKNAVN Kommentar 

  Faste saker Ingen sakspapirer 

    Godkjenning av møteinnkallingen  

    Gjennomgang av forrige styremøtes protokoll  

    Godkjenning av forrige møtes protokoll  

24-22 16-22 Regnskap og økonomi Orienteringssak 

25-22 17-22 Regnskapsføring 2022 Orienteringssak 

26-22 19-22 Landeveiscup  Orienteringssak 

27-22  Regionslag Beslutningssak 

28-22 21-22 Oppdatering fra de ulike ansvarsområder Orienteringssak 

29-22  Enklere og tryggere styrearbeid - Orgbrain Orienteringssak 

30-22  Anlegg Orienteringssak 

31-22 23-22 Eventuelt  

 

 
 

Saks nr. Beskrivelse 

24-22 Regnskap og Økonomi 
Kurt og Stig redegjorde. Det er noen som slurver med bilagsrutinene, dette skaper en del 
ekstraarbeid. Økonomien er solid. Kontingentkrav skal sendes ut i disse dager.  
 
Vedtak: 
Til orientering  
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25-22 Regnskapsføring 
Kurt skal få opplæring i Visma av Arild Salte. Salte vil også ha en supportfunksjon i hele år. Det 
er avtalt en godtgjørelse for hele året på kr 18 000 kr.  
Vedtak: 
Avtalen godkjennes 
 

26-22 Landeveiscup 
1. Samir orienterte. Nye krav til skilting og vakthold gjør at noen av Landeveiscup rittene 

står i fare for å bli avlyst. Dette gjelder rittene til Nittedal CK og Smaalenenes SK.   
       2.    Sponsor. Vi har en mulig sponsor, som kan gå inn med kontantstøtte til cupen, men      

også gi klubbene en støtte basert på salg av et produkt.  
 
Vedtak: 
Til orientering.  

1. Region Øst er bekymret for utviklingen som gjør det stadig vanskeligere å arrangere 
ritt på landevei i Norge. 

2. Vi kontakter klubbene for å høre med dem om en slik avtale kan være akseptabel. 
 

27-22 Regionslag 
Stig orienterte. Det er ikke mottatt noen søknader. Flere invitasjoner er mottatt. 
Draktsituasjonen er ukjent. 
 
Vedtak: 
Til orientering. Stig lager en oversikt over ritt til neste møte. 

28-22 Oppdatering fra de ulike ansvarsområder 
1. Asgeir: Kommissæroppsettet er ferdig, det blir nok noen endringer utover. Støtte til 

kommissærbekledning er ønsket. NCF arbeider med ny ryggsekk.  
2. Eystein: Har ikke skjedd så mye siden sist. Byggingen av selve velodromdelen i Asker 

tar tid, antagelig ikke ferdig for tidlig 2024. Bør starte med kommissærutdanning nå, 
men annen aktivitet kan vente til velodromen er nær ferdigstilt. Det er en relativt høy 
terskel for å dra til Sola for å lære banesykling, forhåpentligvis blir dette bedre når vi 
får en velodrom i nærområdet vårt. 

3. Eline/Silje. SoMe arbeidet fortsetter. Instagramkonto er opprettet, rimelig god 
aktivitet, både fra klubber og enkeltpersoner. Det er noe usikkerhet om billedbruk, og 
en bildebank er ønsket. Samir gav tillatelse til å bruke alt det han legger ut.  

4. Samir: UM/UL går på Rudskogen 6.-7.8. Det har kommet kritikk for bruk av Rudskogen, 
men dette har blitt godt forklart og det ser ut til at det har blitt akseptert. Temporittet 
vil uansett gå på vanlig landevei. Forberedelsene går sin gang, hotell er booket. 

5. Kurt: Anleggsutvalget har hatt et møte der målet var å få en oversikt over situasjonen. 
Det som står på sykling.no har mange feil. Tord har laget et spørreskjema som er sendt 
ut, hvor klubbene kan registrere sine anleggsbehov og ønsker. Svarfrist 1.5. Dette blir 
et viktig moment i regionens anleggsplanlegging og i kontakt med andre organer og 
myndigheter. 

Vedtak: 
1. Asgeir og Ronny lager en mal for klesrefusjon, og forslag til hvor mye – og  ofte – en 

kommissær kan søke om støtte. Stig legger dette ut på RØs hjemmeside sammen med 
de andre bilagsmalene. 

2. Til orientering.  
3. Viktig å holde en «føre var» praksis på bildebruk inntil det er gjort klare avtaler. Flott 

jobbet av gruppen! 
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4. Til orientering. Synd at uberettiget kritikk skal ødelegge for arrangør. Styret gir cudos 
til dem for det arbeidet de nedlegger! 

5. Til orientering. Ros for det arbeidet som er utført. 

29-22 Enklere og tryggere styrearbeid – Orgbrain 
Stig og Siri redegjorde. Programmet er egnet for oss. Bør kunne se det i praktisk bruk også før 
vi bestemmer oss. 
 
Vedtak: 
Vi ser på hvordan BOC bruker programmet. Dette gjøres sammen med neste styremøte 30.5. 
 

30-22 Anlegg 
Vedtak: 
Se Kurts redegjørelse i sak 28-22.5. 

31-22 Eventuelt 
1. Pål må avstå fra deltagelse i styret grunnet sykdom i familien.  
2. Støtte rittstøtte til Enduro og utfor aktivitet. Kristine Skeie har bedt oss om støtte til 

NC ritt da NCF ikke har budsjettert noe for dette. 
3. Jørn Michalsen har blitt daglig leder i IF Frøy, betydning for verv i komitearbeid? 
4. Ekstra ordinært Forbundsting – beslutte delegater 

 
Vedtak: 

1. Til orientering. Pål fortsetter å motta e-post og brev som vanlig. Ønskes velkommen 
tilbake! 

2. Region Øst omfordeler våre budsjetterte midler til enduro og utfor fra regionlagstøtte 
til aktivitetsmidler. Dette blir vårt bidrag.  

3. Vi omformulerer navnene på «utvalgene» til Arbeidsgruppe Anlegg og Bane, hvor 

klubbene frivillig stiller med ressurser, og lar Jørn ha sine arbeidsoppgaver i behold.  
4. Stig Fjærli og Silje Jørgensen deltar fra NCF Region Øst på ekstraordinært Forbundsting  

 

 
Neste møte: 30.5.2022, hos BOC  
Møtet hevet 19.20 
AM 
ref. 


