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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.A Regnskap
- Norges Cykleforbund per august
Vedtak: AU ber om at administrasjonen på styremøte 24. oktober gir en redegjørelse for hvordan
budsjettmål på driftsinntekter skal oppnås og hvordan et betydelig overforbruk på Kostnadsførte
anskaffelser og Salgs- og reklamekostnader skal dekkes inn.
- Bergen 2017 AS
Vedtak: Arbeidsutvalget tar regnskapet for Bergen 2017 AS til etterretning.
19.A Sponsorarbeid i NCF
Vedtak: Dette punktet tas opp som et eget tema på strategisamlingen i november.
20.A Status Sykkel-VM
Er i sluttfasen på ansettelse av en person i administrasjonen spesielt på frivillighet, og en person på
markedsføring.
Vedtak: AU tar informasjonen om status for Sykkel-VM til etterretning.
AU ber administrasjonen om å avgi ressurs for støtte til Bergen 2017 AS slik at kompetanseoverføring
kan sikres.
21.A Kontingenter og avgifter
- Innstilling til kontingenter og avgifter for 2017
Administrasjonen fremla et forslag til endring av lisensstrukturen for tur og master, samt nye satser på
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kontingenter og avgifter. Forslaget innebærer en sammenslåing av tur og trim, samt bortfall av rangert
resultatlister. Dette vil medføre endringer i reglementet for turritt og trimritt-reglementet vil bortfalle.
Vedtak: AU etterlyser statistikker og beregningsgrunnlag (undersøkelse) før det gjøres en konklusjon.
Turrittutvalget og Mastersutvalget må også involveres i prosessen. Vi må også se på hvilket utslag det gir
økonomisk for den enkelte arrangør og NCF.
- Ref. lovutvalgets innstilling vedr. regionavgift i turritt.
AU drøftet Lovutvalgets innstilling om at Regionene kan innkreve avgift fra klubbene i sin region, men
ikke arrangørene.
De vedtak som har blitt gjort på Regionstingene er lovstridig, ifølge Lovutvalget, og det må gis
informasjon til regionene at en slik avgift i så fall må baseres på frivillighet fra arrangørene.
Administrasjonen ser på ulike løsninger for hvordan en evt. avgift kan kreves inn og hva denne avgiften
skal øremerkes til.
Vedtak: AU tar Lovutvalgets innstilling til sak om regionavgift til etterretning og informerer klubbene om
vedtaket.
22.A Oppfølging av tidligere styresaker
Vedtak: Aksjonsliste skal følge med referatet hver gang, som viser saker som skal følges opp, av hvem og
til hvilken tid. Referent sender en slik aksjonsliste ut med referatet.
23.A Møtedatoer

- Grenutvalg/styret/andre utvalg
04.09. – Mastersutvalget
07.09. – GU Landevei
08.09. – Teknisk Utvalg
09.09. – GU BMX
21.09. – GU Terreng
21.09. – GU Bane
21.09. – GU Sykkelkross
29.09. – GU Utfor
03.10. – AU møte NCF
12.10. – GU Trial
17.10. – Jenter på hjul prosjektet
24.10. – Styremøte NCF
11.-12.11- Strategisamling
23.11. – Ungdomsutvalget
05.12. – Styremøte NCF
- Regionmøter
Regionledermøte – 26.09.16
Regionting Øst – 04.02.2017

- Fellesmøte/(ekstraordinært Forbundsting)
Fellesmøte 18.03.17
24.A Strategisamling 11.-12.november
SPD blir hovedfokuset på samlingen – og hvordan vi når målene som er satt der. Spesielt fokus på
rekruttering/barn/ungdom/jenter/kvalitetsklubb.
Vedtak: Strategisamlingen for administrasjonen og styret blir i Skien 11.-12. november.
25.A Regionoppfølging
Det ble arrangert regionledermøte 26. september. Saker NCF bør følge opp:


NCF bør spesifisere hva et regionledermøte skal inneholde.



NCF må komme med retningslinjer for drakt og RM-medaljer for regionene.



NCF oppfordres til å komme med en dato eller flere datoer som settes av til RM



NCF bør få på plass et alternativ til Assen, slik at ikke UM blir skadelidende.



Et tilbakevendende problem i regionene er ressurser og distanser.

Vedtak: AU tar kommentarene fra regionledermøtet til etterretning.
26.A Velodrom Asker
- Selskapsetablering
- Vedtekter
- Finansieringsplan
- Driftsplan
Vedtak: Hans Petter Gulbrandsen orienterte om status for velodromen i Asker.
Prosjektet er i innledende fase på 2 prosesser, regulering av tomten og utarbeidelse av dokumentasjon
for idrettslig forhåndsgodkjennelse. Vedtekter og etablering av selskap rett etter nyåret presenteres for
beslutning i styremøte 24. oktober.
27.A Styrkeprøven
Statens Vegvesen inviterte til et evalueringsmøte med representanter fra NCFs administrasjon,
Styrkeprøven, Statens Vegvesen, Politiet i Oslo og Region Øst. Bjørn Sætre informerte fra møtet.
Vedtak: AU tar informasjonen fra evalueringsmøtet til etterretning.
28.A IKT strategiarbeidet
NCFs administrasjon er i gang, sammen med Marit Sælemyr fra styret.
Vedtak: Status for IKT strategiarbeidet blir presentert på styremøtet 24. oktober.

29.A Tur-trim-Master formater inkl. lisensstruktur
Vedtak: NCFs styre/adm inviterer til et møte med både Mastersutvalget og Turrittutvalget. Se også pkt.
15A.

