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Protokoll Styremøte 5/2019-2020 i NCF Regions Sør
Tirsdag 17.desember 2019 kl. 20:30
Sted: Skype-møte
Terje Johnsen (Arendal CC) - leder
Anita Lunder (Stavanger SK) – nestleder
Jan Erik Johannessen (Sola BMX) – styremedlem
Åse Torill Sørbø (Gjerstad IL) – styremedlem
Nils Tore Ekra (Kristiansand CK) – styremedlem
Jostein Myklebust (CK Haugaland) – varamedlem (ikke til stede)
Marianne Loland (Kristiansand CK) – varamedlem
------------------------------------------------------------------------------------------------

31/2019-2020

Velkommen – godkjenning dagsorden

Leder Terje Johnsen ønsket styret velkommen. Dagsorden ble gjennomgått
Vedtak:
Dagsorden ble vedtatt.

32/2019-2020

Styreinformasjon – nytt siden sist

Styrets medlemmer informerer om status på oppgaver fordelt på forrige styremøte:
Morgendagens helte-samling – ble arrangert på Sola. Vi hadde 70 deltakere på samlingen. Samlingen
ble godt planlagt av Henning Byberg og Ken Meland, men gjennomføringen ble godt ledet av May
Britt Våland, Martin Lunder og Tord Gudmestad. Regionen hadde flere deltakere på samlingen enn
alle andre regioner til sammen.
Banesamling i Odense for jenter – samarbeid med flere regioner og klubber 17.-19. januar 2020
Terminlistemøtene – Avholdt både i Agder og i Rogaland. Terminlisten begynner å falle på plass, men
mangler fortsatt arrangør av RM for både landevei og terreng. I utgangspunktet står nå Rogaland for
tur for arrangementene.
Anmeldelse – Anmeldelsen er fortsatt i prosess hos NIFs Domsutvalg, men venter på rapport fra
bostyret i Bergen 2017 AS.
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.
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33/2019-2020

Økonomi & budsjett

Regnskapet ble i sin helhet sendt ut i forkant av styremøtet. Foreløpig resultat er kr 151.000.
Av større saker så er ikke Momskompensasjonen inntektsført eller utbetaling til klubbene som
arrangerte Mairittet kostnadsført.
Kroner 90.000 er utestående, som består av både regions kontingent for 2019, Turitt7’er for 2019 og
støtten for Morgendagens helte-samlingen på kroner 45.000 fra NCF. Det er i tillegg søkt om ekstra
støtte fra NCF grunnet mange deltakere. I tillegg busskostnad under MH-samlingen på kr 6.000 ca og
utbetaling av individuelle premier fra Morgendagens helte-rittet.
Vedtak:
Utestående klubbkontingenter og Turritt7’er purres, eventuelt med bistand fra aktuelle
idrettskretser som i ytterste konsekvens kan legge ned klubben. Ingen rittarrangører får godkjent
sine ritt før utestående er betalt. Øvrig orientering tas til etterretning.

34/2019-2020

Regionens vedtekter - lovnormen

Norges Idrettsforbund har gjort endringer i regler for ny lovnorm på Idrettstinget 2019, med virkning
fra 01.01.2020. Det betyr at både klubber og regioner må endre sine lovnormer snarest. I følge
informasjonen fra NIF, er det ikke nødvendig med et årsmøte for å endre dette. Styret i klubb og
region kan vedta de nye lovnormene.
En av endringene er at revisor erstattes med kontrollutvalg, som får utvidet ansvarsområde.
De som har valgt revisor i dag gjør imidlertid ikke noen endringer før på neste ting, da de velger
kontrollutvalg istedenfor revisor.
På siden under har vi laget oversikter over hvilke endringer som er gjort i de ulike lovormene:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/diverse/nyhet---endringer-i-nifs-regelverk-fra-1.-januar-2020/

Vedtak:
Lovnormen vedtas og sendes Lovutvalg og forbundsstyret for endelig godkjennelse.

35/2019-2020

Mairittet

Mairittet ble arrangert 1.mai. I 2019 arrangerte følgende klubber; Sandnes CK, Vigrestad SK,
Stavanger SK, Tasta og omegn SK (TOSK) og Sola CK. For 2020 går Sola CK ut av rittet.
Rittleder er Vidar B Sørensen. Jan-Erik er styrets representant i rittkomiteen.
Mairittet hadde 507 deltakere i år. Antall deltakere i 2018 var det 520 deltakere.
Regionen går ut av rittet som teknisk arrangør og overlater rittet til «Rittalliansen Mairittet» som er
de gjenstående klubbene.
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Vedtak:
Regionsstyret beslutter å gå ut av Mairittet som teknisk arrangør og overlate videre dette til
«Rittalliansen Mairittet». For 2019 overføres kr 45.000 til rittalliansen. Dette anbefaler regionen går
inn som «egenkapital» for 2020 i rittalliansen.

36/2019-2020

Søknad støtte Regionscup/-mesterskap BMX

Regionen har mottatt søknad om støtte til Regionsmesterskapet i BMX for 2019.
Vedtak:
Regionen vedtar å støtte med kr 5.000, i henhold til vedtatt budsjett.

37/2019-2020

Søknad støtte Regionslag BMX

Regionen har mottatt søknad om opprettelse av regionslag innen BMX. Søknaden ligger vedlagt.
Etter eget møte med Monica Solberg-Leinebø og Ken Meland (på telefon) så søker BMX-miljøet i
regionen om økonomisk støtte for å kunne delta i 1-2 internasjonale BMX-arrangement for sesongen
2020. Støtten skal gå til satsning for ryttere i alderen 13-16 år.
Innenfor landeveisgrenen har det tidligere blitt gitt, der det har vært regionslag, støtte i form av at
startkontingent for de som har blitt tatt ut til å representere på regionslaget, samt bevertning knyttet
til en sosial anledning under konkurransen.
Vedtak:
Regionen innvilger inntil kr 5.000 i støtte til å delta på BMX-arrangement i utlandet. Det forutsetter
at BMX på forhånd setter opp uttakskriterier for hvem som skal prioriteres/taes ut til slike
arrangement.

38/2019-2020

Søknad støtte NC Terreng Vigrestad SK

Regionen har mottatt søknad om støtte til NC Terreng fra Vigrestad SK. VSK arrangerer NC 1-2 helgen
18.-19.april 2020. Arrangementet vil foregå i Haugestadskogen på Vigrestad. Arrangementet har en
kostnadsramme på nær 150.000 kroner. VSK søker om kr 20.000 i støtte fra regionen.
Vedtak:
Regionen har tidligere verken støttet arrangører av Norgescup eller Norgesmesterskap. Regionen ber
arrangørene søke etter avholdt NC hvor ferdig regnskap for arrangementet legges ved søknaden som
dokumentasjon.

39/2019-2020

Søknad støtte kommissær utdannelse bane

Regionen har mottatt søknad om støtte kommissær-utdannelse for fire kommissærer fra regionen.
Det var fire kommissærer fra Region Sør som deltok på kurset. En kommissær fra Trøndelag. Alle fem
besto kurset.
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Kommissærer som har utdanning som banekommissærer i regionen er:
Martin Feldmann, Stavanger SK
Geir Henning Larsen, Bryne CK
Leif Birger Kleppa, Sandnes SK
Vegard Gimre, Sola CK
Kurset og reisekostnader blir dekket av NCF/TU. Vi søker Region Sør å dekke hotellopphold.
Dette utgjør for regionen i underkant av kr 5.000 til sammen.
GU bane jobber godt, vi har fått på plass kommissærdelen og skal sørge for at kommissærene får
praktisk opplæring og. Utstyrsreglement er så godt som på plass.
Neste steg blir å lage en utdanning for derny kjørere, her har vi tatt kontakt med Danmark og håper på
hjelp derfra. Este steg blir å lage en god timeplan for banen.
GU har som mål å få inn noen gode trenere utenfra som kan fortelle norske sykkeltrenere hvordan
man trener på en bane og hva som gjør at en blir god.
Alt i alt ser det meste positivt ut, nå mangler bare at banen blir ferdig.

Vedtak:
Regionen vedtar å støtte kommissær-utdannelsen for bane med kr 6.000 som skal dekke hotell og
frokost for kursdeltakerne. Eventuelle andre kostnader de ønsker dekket bør søkes hos klubb e.l.

40/2019-2020

Kjøp av sete i Sola Velodromen

Mange støttespillere til sykkelsporten i regionen har kjøpt et sete i Sola Velodromen for å støtte
etableringen av Norges første innendørs velodrom.
Ett sete koster kr 5.000,Vedtak:
Regionen vedtar å kjøpe 2 seter a kr 5.000, til sammen kr 10.000. Samtidig oppfordrer regionen de
andre regionene å gjøre det samme samt andre klubber i regionen som allerede ikke har gjort dette.

41/2019-2020

Forbundsting 2020

Norges Cykleforbunds høyeste myndighet er Forbundstinget som avholdes annet hvert år (like
årstall) senest i midten av mars. Neste Forbundsting arrangeres i Stavanger (Sola) lørdag 7.- søndag 8.
mars 2020 på Clarion Air Hotel Stavanger. Det blir en temakveld fredag 6. mars, for de som ønsker å
være med på dette.
Regionen bør være pådriver med å skape et godt Forbundsting samt hjelpe de som arbeider med å få
dette planlagt, både med å foreslå kandidater til ulike verv og eventuelle andre endringer som kan
foreslås.
Vedtak:
Regionen jobber med ønskede forslag fram til neste styremøte 7.januar som behandles da, før
eventuell innsendelse.
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42/2019-2020

Fellesmøte i regionen

I forbindelse med gjennomføring av terminlistemøtene i regionen samt ulike møter med andre
aktører har det kommet signaler om at regionen bør gjennomføre et «Fellesmøte» så tidlig som
mulig i det nye året. Behovet er kommet fram fordi Regionen har Regionsting annethvert år.
Vedtak:
Styret vil planlegge et fellesmøte lørdag 1.februar. Det vil haste med både plan, program og
markedsføring for dette.

43/2019-2020

Eventuelt og møteplan videre

Kommissær-koordinatorer – det er utfordrende med litt for få aktive kommissærer i regionen. I
tillegg kommer et større behov for kommissærer for bane. Det arbeids derfor å løse dette på best
mulig måte snarest og at arbeidet kommer i gang raskest mulig.
Neste styremøte(r):
• Skype-møte tirsdag 7.januar kl 21.00-22.00
• Fysisk møte i forbindelse med «fellesmøtet» lørdag 1.februar – kan være at vi da treffes
fredag kveld – godkjenning av regnskaper skal da gjøres.
Vedtak:
Regionleder tar arbeider med kommissær-koordinatorer og informerer om dette på neste styremøte.
Regionleder sender ut innkalling til neste styremøte.

Arendal, 17.12.2019

_____________
Terje Johnsen
Styreleder

________________
Anita Lunder
Nestleder

________________
Nils Tore Ekra
Styremedlem

_______________
Åse Torill Sørbø
Styremedlem

________________
Jostein Myklebust
Varamedlem

_______________
Marianne Loland
Varamedlem

_________________
Jan Erik Johannessen
Styremedlem
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