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Protokoll Styremøte 4/2021 i NCF Regions Sør
Onsdag 19.01. 2022
Sted: Teams-møte
Leder
Terje Johnsen, Arendal CC
Nestleder
Anita Lunder, Stavanger SK
Styremedlem Marianne HJ Loland, Kristiansand CK
Styremedlem Øyvind Berg, Sandnes BMX
Styremedlem Isabel Rege Kvåle, Sandnes SK
Varamedlem Jannike Byberg, Sandnes SK
- ikke til stede
Varamedlem Lars Øyvind Alvestad, Bokn SK
------------------------------------------------------------------------------------------------

19/2021

Velkommen

Invitasjon til møtet ble sendt på epost. Saksliste er sendt i forkant av møtet.
Vedtak:
Invitasjon og saksliste godkjennes.

20/2021

Runde rundt bordet – oppfølging fra forrige møte

Granskningsutvalget har nå møter hver tirsdag med mindre noe kommer i veien. Bostyrer har
signalisert at deres rapport går inn i en sluttfase og antas være ferdig i slutten av februar.
Granskningsutvalgets rapport blir ferdig etter dette.
Terminlistemøte ble avholdt onsdag 12/1 på Teams. Representanter fra NCF og flere fra Regionstyret
deltok.
Øyvind deltok i et GU Møte Bane som regionen ble invitert til å delta i sammen med sentrale
ressurspersoner fra ‘Sola-alliansen’. Jobber med en plan for bane-satsning fram mot 2028.
Vedtak:
Styret tar orientering til etterretning.
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21/2021

Økonomi

Alle klubber har betalt regionskontingent. Turritt 7’er ble fakturert i november og en god del er
innbetalt av dette. Det vil bli et underskudd for 2021. Størrelsen vil blant annet avhengig av
behandling av søknader.
Søknader:
Regionen har mottatt en rekke søknader for støtte til ulike aktiviteter og anskaffelser. Følgende
søknader er mottatt:
• Sørlandet Petit Prix
• Rogaland 3etappers
• Regionslag landevei for junior
• Ungdomssamling BMX
• Utvikling av banearrangement Sola Arena

Andre saker:
• Bankforbindelser, endring av avtale med SR1-bank (se egen epost).
• Flytting av lager til Sola Arena – avtale med Tour des Fjords
• Salg av containere brukt hos Årstein Orstad
• Anskaffelse av målejigg for bane- og temposykler
Vedtak:
Styret beslutter å støtte følgende:
• Sørlandet Petit Prix 2021 støttes med kr 5.000 – beløpet avsettes i regnskapet for 2021
• Rogaland 3etappers 2021 støttes med kr 5.000 – beløpet avsettes i regnskapet for 2021
• Regionslag landevei junior – søknadsbeløpet ligger utover styrets fullmakts matrise og må
behandles på regionsting. Klubbene bes framme søknaden for Regionstinget hvis det fortsatt
er aktuelt
• Ungdomssamling BMX støttes med kr 5.000 – beløpet avsettes i regnskapet for 2021
• Utvikling av banearrangement Sola Arena støttes med kr 25.000
Styret besluttet videre at utstyrs-lager i Rogaland flyttes til Sola Arena og administrator vil være Tour
des Fjord AS. Lageret er allerede flyttet. Grunnet denne flyttingen vil regionen selge de 2 containerne
de har hatt. Sykkelklubbene skal først få tilbud om å kjøpe dette før det legges ut på det åpne
markedet.
Styret besluttet også, etter forespørsel fra NCF, om å anskaffe en målejigg for måling av bane- og
temposykler. Anslått anskaffelseskostnad er kr 50.000 som vil bli finansiert gjennom egenkapitalen.
Avtalen med SR-1bank forlenges, men nettbankavtalen oppgraderes til ‘bedriftsavtale’.
Styret vil også se på muligheten for å ‘standardisere’ søknadsprosessen for ulike aktiviteter som
måtte komme.
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22/2021

Sportslig & aktiviteter

Det er ikke kommet konkrete aktiviteter for 2022. Styret bør legge til rette, samt føringer, for hvilke
aktiviteter som kan og bør gjennomføres i regionens navn.
Regionscup & Regionsmesterskap
Med unntak av pandemi-perioden har regionen fått gjennomført regionscup i BMX, landevei, terreng
og siste året også i CX. I tillegg har det blitt gjennomført regionsmesterskap i BMX, landevei og
terreng.
Dette blir stort sett satt i gang av gode initiativtakere i ulike klubber. Det er behov for mer samkjørte
rammer for å få dette til. Spørsmål som:
•
•
•
•
•
•

Regionscup – aldersgruppe?
Antall ritt?
Fordeling Agder/Rogaland?
Krav til at det også må arrangeres RM i grenen og inngår i cup?
Poengberegning?
Tilgjengelighet til resultatlister og totalresultater (poengberegning) etter hvert ritt? Krav til
hvor raskt dette skal skje

Sportslig utvalg
Utrede muligheten om å opprette et sportslig utvalg hvor alle grener er representert. Sportslig utvalg
består av frivillige fra klubbene i regionen. Hovedfokus for sportslig utvalg vil være rekruttering og fra
10 år og til og med juniorklassen. Utvalget er tiltenkt et budsjett som skal ivareta ulike søknader og
behov for å understøtte aktivitet som skjer i klubber og ulike sykkelgrener.
Vedtak:
Saken utsettes til slik at et nytt styre i regionen kan foreslå hvordan dette skal ivaretas på best mulig
måte.
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23/2021

Regionsting 2022

Det er ikke kommet konkrete aktiviteter for 2022. Styret bør legge til rette samt noen føringer for
hvilke aktiviteter som kan og bør gjennomføres i regionens navn.
Dette skal regionstinget behandle etter lovnormen § 17 Regionstingets oppgaver:
Regionstinget skal:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle beretning for regionen.
9. Behandle regnskap for regionen, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets
beretning, og evt. revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette kontingent.
12. Behandle budsjett for regionen.
13. Foreta følgende valg:
a. Styre med leder, nestleder, 3-5 styremedlem(mer) og 1-2 varamedlem(mer).
b. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
c. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste
regionstinget.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet.
Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem osv.
Regionstyret skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år.
Viktige frister for regionstinget, med forslag om at det gjennomføres lørdag 26.mars:
• Invitasjon (senest) lørdag 26.februar (1 måned)
• Dokumenter til saker som skal behandles på regionstinget lørdag 19.mars (1 uke)
• Forslag til saker som skal behandles på regionstinget lørdag 12.mars (2 uker)
Vedtak:
Regionstinget arrangeres lørdag 26.mars i Sola Arena. Registrering av delegater fra kl 12.00.
Regionstinget starter kl 13.00

24/2021

Forbundsting 2022

NCF Forbundsting arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 12.-13.mars. Innkomne forslag må sendes
innen 24.januar. Det vil bli arrangert temakveld fredag 11.mars, samme sted.
Regionens Lov, vedtatt 14.06.2021, gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til
Forbundstinget, §17, lovnormen: NCF-Region-Sor-lovnorm-godkjent-14.06.2021.pdf
(ncfregionsor.no)
Lenke til invitasjon til Forbundstinget ligger her: Innkalling til Forbundstinget 2022 - sykling.no
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Vedtak:
Styret oppnevner følgende til å møte på vegne av NCF Region Sør:
• Terje Johnsen, Arendal CC
• Marianne Loland, Kristiansand CK
• Øyvind Berg, Sandnes BMC
• Anita Lunder, Stavanger SK
• Kristin Meland, Sviland BMX
• Kristian Stene, Arendal CC
Varamedlemmer er:
• Jannike Byberg, Sandnes SK
• Jørn Holzmann, Stavanger SK
• Åse Fyksen, Arendal CC

25/2021

Eventuelt

Neste styremøte onsdag 9.februar kl 19 på teams med fokus på følgende saker; godkjenne
årsregnskap, forslag budsjett, årsberetning og øvrige saker til Regionstinget.
Juss-kurs – innhente et tilbud for et ‘Jusskurs for styremedlemmer i idrettsklubber – gjennomføres på
Teams.
Vedtak:
Neste styremøte som foreslått.
Terje innhenter tilbud av Gunnar-Martin Kjenner. Kurstidspunkt etter at de fleste har avholdt
årsmøter. Alle styremedlemmer i alle klubber i regionen inviteres.

Arendal, 19.01.2022
_____________
Terje Johnsen
Styreleder

________________
Anita Lunder
Nestleder

________________
Øyvind Berg
Styremedlem

_______________
Isabel Rege Kvåle
Styremedlem

________________
Jannike Byberg
Varamedlem - lest

________________
Lars Øyvind Alvestad
Varamedlem

_________________
Marianne Loland
Styremedlem
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