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Protokoll Styremøte 10/2019-2020 i NCF Regions Sør
Mandag 22.06. 2020
Sted: Teams-møte
Terje Johnsen (Arendal CC) – leder
Anita Lunder (Stavanger SK) – nestleder
Jan Erik Johannessen (Sola BMX) – styremedlem (Ikke til stede)
Åse Torill Sørbø (Gjerstad IL) – styremedlem (Ikke til stede)
Nils Tore Ekra (Kristiansand CK) – styremedlem
Jostein Myklebust (CK Haugaland) – varamedlem (Ikke til stede)
Marianne Loland (Kristiansand CK) – varamedlem
------------------------------------------------------------------------------------------------

60/2019-2020

Kommissær-koordinator

Regionens kommissær-koordinator skal bidra til å koordinere kommissæroppgaver til regionens
rittarrangement samt bidra til utvikling av kommissærer og motivere til at flere klubber utdanner
kommissærer. Tor Arne Oltedal har vært regionens kommissær-koordinator siden 2014 og ønsker nå
avløsning. Flere alternativer har blitt diskutert og
Vedtak:
Regionens kommissær-koordinator rolle deles i to, en for Agder og en for Rogaland. Morten Messelt
blir ansvarlig for Agder og Morgan Grindalen for Rogaland.

61/2019-2020

Økonomi

I lys av Covid-19 pandemien ble økonomi og budsjett gjennomgått. Styret utarbeidet et nytt budsjett
for 2020. Inntektene ble justert ned med kr 65.000 og er omtrent i balanse.
For 2020 faktureres ikke Turritt 7’er for at det skal stimulere arrangørene til å gjennomføre
rittarrangement. Sammenlignet med 2019 så tilsvarer det et inntektsbortfall på kr 57.000.
Det er kun to klubber/arrangører som har utestående til regionen for 2019.
Vedtak:
Nytt «Covid-19» budsjett vedtas enstemmig. Turritt 7’er for 2020 vil ikke bli fakturert. Utestående vil
bli fulgt opp med telefon/epost.
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62/2019-2020

Anmeldelse/påtale

Anmeldelse og påtale av tidligere sykkelpresident Hansen er satt i bero av Domsutvalget inntil
bostyrets rapport fra Bergen 2017 AS ble lagt fram. Borevisors innberetning nr 3 ble offentliggjort
3.april. Bostyret kommer ikke til å forfølge tidligere ledere av Bergen 2017 AS til tross for sterk kritikk
i forhold til håndtering av de løpende økonomiske disposisjoner som er gjort.
Norges Cykleforbund (NCF) har kontaktet NCF Region Sør og formidlet at de ønsker å sette ned et
internt arbeidsutvalg som skal granske det som har skjedd.
Loland framhevet at det beste ville ha vært å ha et helt uavhengig eksternt arbeidsutvalg for denne
saken. Mandat og endelig sammensetning for arbeidsutvalget er ikke kjent. Johnsen og Loland er
forespurt om å delta i arbeidsutvalget. Loland har takket nei av samme årsak som nevnt ovenfor.
Johnsen er positiv, men avventer mandat og endelig sammensetning.
Vedtak:
Styret i regionen mener det er positivt at NCF nå setter ned et arbeidsutvalg for å få avdekket hva
som har skjedd rundt de økonomiske disposisjoner i forbindelse med VM i 2017. Regionens
deltakelse i arbeidsutvalget vil avhengig av endelig mandat og sammensetning.

Arendal, 22.06.2020

_____________
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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