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UNION CYCLISTE INTERNATIONALE
UNION EUROPÉENE DE CYCLISME
NORDISKA CYKELFÖRBUNDET
NORGES IDRETTSFORBUND

REFERAT
AU-MØTE I NORGES CYKLEFORBUND
AU-møte nr.:
1/2016-2017
Dag/dato:
Mandag 18.april 2016
Tidspunkt:
14:00 – 17:30
Sted:
NCFs kontor, Ringeriksveien 179, 1339 Vøyenenga
____________________________________________________________________________________________
Deltagere:
Fra Arbeidsutvalget:
Harald Tiedemann Hansen, Hans Petter Gulbrandsen, Marianne Balto
Fra Administrasjonen: Bjørn Sætre, Beate Stenberg, May Jorun Vold Busvold (pkt 1A)
____________________________________________________________________________________________

1.A

NCF regnskap per mars

NCF har fått flere muligheter for ulike rapporteringer i det nye systemet. Jobber også for å få rapporter pr. prosjekt.
Bjørn Sætre og May Jorun Vold Busvold la frem regnskapet pr. mars 2016.
Vedtak:

2.A

Regnskap per mars tas til etterretning. Det tas en vurdering i forhold til avsetning på 5 mill. Så snart
regnskapet er ferdig avstemt for mars, og budsjettet er lagt inn, sendes dette til AU. AU gis lesetilgang
i regnskapssystemet.

Status Bergen 2017 AS
-Sponsorer
Generalsponsor er nå bekreftet og vil bli presentert på styremøte i Bergen 2017 AS i morgen tirsdag 19. april
2016. Offentliggjøring vil komme senere.
-Avtale NCF-Bergen 2017 AS
-ang Alle Barn Sykler, regnskapsføring, personaldeling, samband, Mobilize etc
NCF/Region Vest har avtale om prosjektet «Alle Barn Sykler». Øvrige punkter vedr. avtaler er regulert via
styrevedtak.

Vedtak:

AU tar informasjon om status for Bergen 2017 AS til etterretning. Det er gledelig at generalsponsor er
landet for mesterskapet. Det jobbes videre med å få inn øvrige sponsorer. Det avklares med Region
Vest om gjennomføring av prosjektet «Alle Barn Sykler».
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3.A

Møtedatoer
- Grenutvalg
- Regionledermøter
Møteplan er sendt ut til regioner og grenutvalg.

Vedtak:

4.A

Møteplan for videre arbeid vedtas. Møte i Vegdirektoratet tas inn i møteplanen (9. juni). Styremøtet går
som planlagt lørdag 25. juni.

Kommissæroppsett 2016
AU, leder i TU, generalsekretær og administrativ oppfølger gjennomførte møte i forkant av dagens AU-møte.
Kommissæroppsettet er lagt ut på nettsiden og sendt arrangørene.

Vedtak:
5.A

Teknisk Utvalg

Vedtak:

6.A

AU ber administrasjonen jobbe med en bedre struktur for å få oppsettet ut tidligere for neste sesong.

Rune Torkildsen (GU Landevei) og Camilla Frederich (GU Trial) har trukket seg fra oppnevnt TU –
administrasjonen forespør GU Landevei, GU Bane og GU Trial om forslag til nye personer.

Åpenhetssaken
NCF har fulgt rådene til NIF og gjort det vi mener vi kan forsvare i saken. NIF har fremlagt reiseregningene
sine fra juni 2015. NCF har så langt ikke fremlagt noen reiseregninger. Det har heller ikke kommet inn noen
forespørsel etter VGs første henvendelse, som forbundet svarte på.

Vedtak:

7.A

Regionoppfølging
- Innspill fra Administrasjonen
Administrasjonen har laget et veldig bra dokument om Regionoppfølging.

Vedtak:

8.A

AU støtter åpenhetsdebatten og vil bidra til større åpenhet og innsyn. Likevel vil vi følge de generelle
retningslinjene som NIF har satt. NCF skal derfor gjøre tilgjengelig reiseregninger og tilhørende
dokumenter med tilsyn fra NCF.

Med tilføyelse av prosjektet «Alle barn sykler», vedtas dokumentet om oppfølging av regioner.

NM Tempo
- Utfordring med veg- og politimyndigheter
- Dispensasjon distanser
Løypa i NM Tempo må legges om, derfor blir det litt lengre distanser. Sportslig avdeling i NCF hadde ingen
innsigelser til å øke distansene med noen kilometer. Arrangementsansvarlig i NCF og arrangørens konsulent
må samhandle bedre i arbeidet for å lage et godt mesterskap, der sikkerheten er ivaretatt for utøverne.

Vedtak:

Dispensasjonssøknaden fra Bodø CK for lengre distanser i NM Tempo ble innvilget.

9.A

Status ny Forskrift
- Møte med Samferdsels- og Justisdepartementet
- Opprettelse av arbeidsgruppe
Politidirektoratet vil ikke godta sivile MC-vakter i sykkelritt. Dette er ikke i tråd med
Samferdselsdepartementets vedtak i Stortinget. Dette har gjort det vanskeligere for oss å arrangere sykkelritt.
Det vil bli gjennomført et forskriftsmøte 9. mai. Vi må ha med kompetente folk til arbeidsgruppa, som tenker
helhet og ikke særinteresser.

Vedtak:

10.A

Protokoll fra Forbundstinget

Vedtak:

11.A

Styret får i oppdrag å finne personer til å sitte i en arbeidsgruppe. Harald Tiedemann Hansen deltar på
forskrifstmøte 9. mai.

AU henviser til protokollen pkt. 16, der styret ble anbefalt å hente inn tilbud fra BDO vedr. revisor.
Administrasjonen får i oppdrag å innhente tilbud fra BDO og H.C. Andersen. Tilbudene legges frem
for styremøtet 25. juni.

Velodrom Asker
Prosjektledelse av regulering av velodrom i Asker
1. Valg av prosjektleder, inkl. kontrakt med P7 Prosjekt. Med en timepris på kr 990 eks mva, er summen inntil
kr 300 000 fordelt på 2016 og 2017. Det vil påløpe ytterligere kostnader knyttet til konsulenter og arkitekt i
reguleringen. Fordelingen vil bli regulert i avtale med Prosjekteier. Ole Martin og Einar drøfter valg av arkitekt i
disse dager.
2. Valg av deltakere i Prosjektgruppe Idrettsanlegg
3. Valg av deltakere i Styringsgruppe Idrettsanlegg
4. Valg av representant i samordningsgruppe
5. Prinsipper for samarbeidsavtale med Svinningen/Conceptor AS
Vi må ha en arkitekttegning for å gå videre mot kommunen. Avtale må signeres av NCF. Se på forbund som
eier egne anlegg, for å sammenligne struktur. Forslag fra Conceptor AS om samarbeide for utvikling av
Langenga. Endrer noe på forslaget i forhold til reguleringen. Det tas et møte med rådmannen for å avklare
økonomi. Hans Petter Gulbrandsen tar kontakt med alle foreslåtte medlemmer i de ulike gruppene.

Vedtak:

AU foreslår følgende personer i de ulike gruppene:
Prosjektgruppe: Ole Martin Anmarkrud, P7 Prosjekt AS (prosjektleder), Heikki Dahle, NCF Anlegg,
Hans Falk NCF avd Sport og Thomas Fossum, NCF GU Bane.
Styringsgruppe: Hans Petter Gulbrandsen, NCFs styre, Bjørn Sætre, NCFs adm, Bjørn Erik Olsen,
Asker kommune, Bjørn Hamre, NCF GU Bane og Knut Friedrich, Asker Idrettsråd.
Samordningsgruppe: Hans Petter Gulbrandsen, Ole Martin Anmarkrud og Bjørn Erik Olsen.
Sak om velodrom i Asker, tas opp på styremøtet 25. juni, i forhold til evt. finansiering/lån.

12.A

Dispensasjonssøknad
Søknad fra Kåre Christoffersen ang bruk av kompresjonsstrømper av medisinske grunner.

Vedtak:

Søknaden er innvilget, etter anbefaling fra Christoffersens lege.

13.A

Sambandsutstyr
Med nødnett radioer er det pålagt oss en betydelig bedre sikkerhet enn det vi har hatt til nå. Administrasjonen
har vurdert kapasiteten på hvordan det nye radiosystemet best skal håndteres logistikk- og sikkerhetsmessig.
Det er innhentet et tilbud fra Wireless as på lagring, servise og håndtering av alle forbundet radiosystem.
Lagring:
650 kroner pr mnd å oppbevare utstyret hos oss. Totalt 7800,- + mva.
Handling:
Innlevering/Utlevering/Vedlikehold/programmering/Lading
Første gangs innlevering koster 25 kr pr radio. 100 stk = 2500,- + mva
Dette vil da vedlikeholdes og lades til neste uttak. Deretter vil all innlevering være kostnadsfritt.
Utlevering koster 35 kr pr radio + eventuelt frakt til destinasjon. Belastes arrangørene. Da er alt ladet og
kvalitetssikret og klargjort til utlevering.

Vedtak:

14.A

Nitimen-saken
Med bakgrunn i uttalelsene til programleder Thoresen i Nitimen tirsdag har NCF og SLF klaget programmet
inn for Kringkastingsrådet. Presidenten ønsker en vurdering om saken også skal politianmeldes p.g.a sin grove
karakter.

Vedtak:

15.A

NCF går ikke videre med politianmeldelse.

SportConnect
Tidligere samarbeidspartner SportConnect krever provisjon på ny avtale med Multiconsult til tross for at de
ikke klarte å reforhandle avtalen slik at den utløp ved årsskiftet. NCF klarte å sikre en ny forbedret avtale i
januar. NCF bestrider kravet, men har satt av beløpet i budsjettet 2016. Det kan medføre
presseoppmerksomhet pga saken.

Vedtak:

16.A

AU vedtar at sambandsutstyr i henhold til ovennevnte bestilles. Avd. Arrangement tar imot bestillinger
fra klubbene.

AU tar orienteringen til etterretning, og ønsker en skriftlig vurdering fra advokat Pål Kleven. AU er
enig i administrasjonens vurdering i at SportConnect ikke er berettiget til provisjon.

Datoer og steder for NC/NM Sykkelkross
Arrangementsansvarlig har sendt inn liste over forslag til datoer og steder for NC Sykkelkross og NM. GU
Sykkelkross har vært med i prosessen og har ingen innsigelser til forslagene.

Vedtak:

NC CX 1, 08.10.2016: Bærum og omegn CK
NC CX 2, 09.10.2016: Svelvik SK
NC CX 3, 15.10.2016: Kristiansands CK
NC CX 4, 16.10.2016: Arendal CC
NC CX 5, 05.11.2016: Tønsberg CK
NC CX 6, 06.11.2016: Follo SK
Det var to søkere til NM Sykkelkross 13.11.2016. Grenland SK innvilges NM i 2016.

