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Protokoll Styremøte 2/2021 i NCF Regions Sør
Onsdag 15.09. 2021
Sted: Teams-møte
Leder
Terje Johnsen, Arendal CC
Nestleder
Anita Lunder, Stavanger SK – ikke til stede
Styremedlem Marianne HJ Loland, Kristiansand CK
Styremedlem Øyvind Berg, Sandnes BMX
Styremedlem Isabel Rege Kvåle, Sandnes SK
Varamedlem Jannike Byberg, Sandnes SK
Varamedlem Lars Øyvind Alvestad, Bokn SK – ikke til stede
------------------------------------------------------------------------------------------------

7/2021

Velkommen

Møte ble avtalt etter styremøtet 12/8. Saksliste er sendt i forkant av møtet.

Vedtak:
Invitasjon og saksliste godkjennes.

8/2021

Idrettsjuss

Regionstyret ønsker å få mer klarhet i prosess videre vedrørende vår anmeldelse av tidligere
sykkelpresident. Styret har invitert Gunnar Martin Kjenner til å fortelle om hvordan slike prosesser
gjennomføres innenfor idretten.
Styret ønsker også å tilby et ‘juss-kurs’ for styremedlemmer i våre klubber i løpet av høsten. Målet
med kurset er å gi klubbstyrene bedre kompetanse innenfor planlegging og gjennomføring av
årsmøter og ‘klubb-juss’ i praksis.
Vedtak:
Styret takker Kjenner for meget god orientering om prosessene innenfor Idrettsjuss.
Styret ønsker å tilby klubbene et jusskurs, eventuelt at det deles i to, med søkelys på basisregelverket
innenfor idretten samt eventuelt et eget årsmøte-kurs.
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9/2021

Runde rundt bordet – oppfølging fra forrige møte

Granskningsutvalget har hatt møte 17/8, 1/9 og 14/9. I tillegg har leder deltatt i info-delen av
forbundsstyremøte som ble avholdt på teams 31/8.
Vedtak:
Styret tar orientering til etterretning.

10/2021

Økonomi

Agder IK Regnskapskontor har oversendt status for økonomien i regionen ved utgangen av august.
Dette er sendt styremedlemmene i egen epost.
Status:
•
•
•
•
•

•

Foreløpig resultat per 31.08.21 er kr 27.261. Budsjettoppstillingen mangler i oversikten.
3 klubber har fortsatt ikke betalt regionskontingent. Den ene klubben har ubetalt fra 2020
Revisor har fått beskjed om opphør av samarbeid.
Søknad Momskompensasjon er sendt innen fristen 15/8
Idrettskretssøknader
o RIK
▪ Særkretstilskudd – unge ledere (under 30 år) søkt innen fristen 1/9
o AIK
▪ Fylkestilskudd særkrets – søkt innen fristen 1/9
Vi har mottatt ‘bingo-midler’ fra Ivre/Bingo Sør gjennom rettighet til å spillebingo på kr 7.770
i august. Totalt har vi mottatt kr 18.786 i 2021.

Søknad:
Styret mottar en del søknader som verken har et budsjettforslag eller er koordinert med formelle
organisatoriske enheter innenfor idretten. Dette bør ligge til grunn for all behandling i styret.
Styret har mottatt søknad og invitasjon til diskusjon om hva regionen kan bidra med av utstyr til
Velodromen i Sola.
Regionen har allerede bidratt med delfinansiering av målejigg til velodromen som utgjør en betydelig
kostnad for regionen.
Advokat til å prosedere sak
For å sikre god forberedelse og prosedering av regionens anmeldelse av tidligere sykkelpresident bør
dette arbeidet ledes av en advokat med god kjennskap til idrettsjussen.
Vedtak:
Styret tar den generelle orienteringen om økonomi til etterretning.
Styret går i dialog med klubbene som organiserer aktiviteter i velodromen for å se hva behovet er.
Styret vedtar enstemmig å sette av midler innenfor styrets fullmaktsmatrise til å engasjere advokat,
hvis det skulle bli nødvendig.
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11/2021

Sportslig – Morgendagens Helte-samling

Equinor er sponsor til NCF gjennom sponsorprogrammet Morgendagens Helter. Invitasjon er sendt ut
til alle klubbene i regionen og i tillegg lagt som en nyhetssak på sykling.no (Regionsamling for Øst, Sør
og TeVeBu! - sykling.no). Programmet som er utarbeidet er foreløpig. Programmet må arbeidet mer
med.
Samlingen er for ryttere født 2003, 2004 og 2005 og som har deltatt i UM/NC/NM siste sesong.Det er
satt krav til klubber med flere deltakere at de også stiller med leder som kan delta.
NCF arbeider med å få Antidoping Norge til å delta med et foredrag. I tillegg har NCF engasjert May
Britt Våland til å holde et treningsfaglig foredrag.
Har også mottatt en henvendelse fra Tone Hatteland Lima som gjelder Miljøsamling for
aldersgruppen under (dvs for 13-15 år) den som er for Morgendagens Helter. Hun ønsker at denne
gruppen også bør få et tilbud på samme måte.

Vedtak:
Styret tar orientering om Morgendagens helte-samlingen til etterretning.
Styret er svært positiv til å arrangere en samling for yngre ryttere i velodromen også. For å få dette til
er det avgjørende at eksterne frivillige ressurser i form av trenere/ledere fra klubbene melder seg for
både planlegging og gjennomføring.
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12/2021

Sola Arena

Folkehallene inviterer regionen til offisiell åpning av Sola Arena 30.september kl 17.30.
På programmet står snorklipping, demonstrasjon av idrettene i anlegget og underholdning. Etter
at det offisielle programmet er gjennomført byr vi på enkel bevertning, og det blir mulighet for
omvisning i arenaen.
Invitasjonen er personlig. Deltagelse er avhengig av grønt koronasertifikat.
Klikk på den grønne registreringsknappen for å komme videre til påmeldingen (dersom du ikke
kan delta, melder du deg av invitasjonslista ved å klikke på den røde nei-knappen).
Frist for påmelding er 21. september.

Vedtak:
Styreleder tar kontakt med arrangør for å koordinere deltakelse fra regionen.

13/2021

Eventuelt

Ikke meldt inn noe

Vedtak:

Arendal, 15.09.2021

_____________
Terje Johnsen
Styreleder

________________
Anita Lunder
Nestleder - sett

________________
Øyvind Berg
Styremedlem

_______________
Isabel Rege Kvåle
Styremedlem

________________
Jannike Byberg
Varamedlem

________________
Lars Øyvind Alvestad
Varamedlem - sett

_________________
Marianne Loland
Styremedlem
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