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30.A Regnskap 2016
Foreløpig resultat for 2016 ble presentert med et underskudd på ca. 1,3 mill. Det jobbes fortsatt med
leverandører som ville kunne forbedre resultatet med minst 0,5 mill.
Vedtak: AU tar det foreløpige regnskap til etterretning og forventer endelig regnskap klart i løpet av uke 8.

31.A Budsjett 2017
Vi forventer inntekter på 47.606 228 og kostnader på 46.225 091, som blir 1.381 137 i overskudd.
Vedtak: AU tar budsjettforslaget 2017 til etterretning.

32.A Dispensasjon i NM – avvik fra ØPM distanse
Arrangørene av NM Landevei søker om dispensasjon for å kjøre 60 km fellesstart i klasse K-junior i stedet for 7090 km, samt søker om dispensasjon for klasse M-Elite kan kjøre 180 km fellesstart. Sportslig avdeling, samt
avdeling arrangement i NCF, foreslår at K-junior kjører 60 km, men at herrene bør kjøre en distanse på 200 km.
Vedtak: Det gis dispensasjon for kvinner junior til å kjøre 60 km i NM fellesstart. AU støtter sportslig avdeling og
avdeling arrangements vurdering vedr. herrenes fellesstart, og opprettholder distansen på 200 km.

33.A Startkontingenter i UCI ritt
Arrangørene av UCI ritt (alle grener) har høyere utgifter til premiepenger og kommissærutgifter enn øvrige
arrangører. De ønsker å kunne heve startkontingenten noe.
Vedtak: Arrangørene i UCI ritt kan heve startkontingenter i klasse M/K-senior og M/K-junior tilsvarende
startkontingenter i Norgesmesterskap.
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34.A VM Hospitality
Norges Cykleforbund skal invitere tidligere presidenter, æresmedlemmer, sponsorer og
samarbeidspartnere til VM 2017. Hans Petter Gulbrandsen har sendt forespørsel til Possibility om å lage
pakker for NCFs gjester. Det må også utarbeides invitasjoner.
Vedtak: AU og administrasjonen tar et nytt møte for å få det siste på plass, når vi har fått tilbakemelding fra
Possibility.

35.A Fellesmøte
Fellesmøtet blir arrangert 18. mars på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Invitasjon må sendes 1 måned før
møtet og agenda må sendes 14 dager før. Datoen for møtet er tidligere sendt ut i nyhetsbrev før jul, men ikke alle
har fanget opp dette.
Vedtak: Invitasjon til Fellesmøtet sendes ut til klubber, regioner og tingvalgte utvalgsmedlemmer, med frist for
påmelding.

