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PROTOKOLL
Styremøte 8 2016 – 2017 Norges Cykleforbund
Dato: 17. mars 2017
Tid:
14.00-19.00
Sted: Comfort Runway, Gardermoen
Deltagere:

Administrasjon:
Forfall:
Øvrige:

Harald Tiedemann Hansen, Hans Petter Gulbrandsen, Marianne Balto,
Heidi Krokdal Jørgensen, Gyri Kjølstad, Marit Sælemyr, Vidar Bringeland Sørensen og
varamedlem Solveig Skottene.
Beate Stenberg (referent), og May Jorun Busvold under økonomi.
Abid Raja
Gaute Kindervåg, Kontrollkomitéen

INFORMASJONSSAKER
Presentasjon
First House presenterte «Aksjon Sykkelnasjon – Hele Norge ruller».
Forbundsstyret synes prosjektet var svært interessant og ble enige om å gå i videre dialog om utvikling av
konseptet.


Status IKT strategi (MS)
Oppfølging fra møte 10. januar 2017. Vi ønsker å se nærmere på muligheten for en kalender på nettsiden.
Det gjennomføres et møte lørdag 18. mars med Marit Sælemyr, Svein Langholm, Beate Stenberg og Per
Erik Mæhlum.



Bergen 2017 (HTH)
Det kan bli press på likviditeten siden momskompensasjonen ikke kommer før i desember 2017 og 2018.
Politiet har kommet med ytterlige krav for sine tjenester, som er betydelig høyere enn tidligere skissert.
Det er også press på økonomien i forhold til vei og offentlig transport og det er derfor sendt søknad om
ytterligere bidrag til Kulturdepartementet. Organisasjonen jobber med flere potensielle
samarbeidspartnere.



Status Anlegg (HPG)
Hans Petter Gulbrandsen orienterte om anlegg, og hva som skal presenteres om velodromen i Asker på
Fellesmøtet lørdag 18. mars.



Grenutvalgene (GU-lederne)
GU Bane og GU Landevei har hatt fokus på handlingsplanene.
GU Sykkelkross har hatt samarbeid med NM Bane om dato for NM CX. Datoer for NorgesCup ritt vil
komme ut snart. Et medlem i GU Sykkelkross har utfordringer med å delta på møter, og utvalget ønsker et
medlem til, da de er få.
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GU BMX jobber med Europacupen i Sviland som arrangeres 17-18/6 på Velde Arena. Arvid Meland er med
som ressursperson. Økonomien begynner å komme på plass.
GU Terreng har ikke hatt møter siden forrige styremøte.
GU Trial jobber med et nytt poengsystem (belønningssystem) som skal prøves ut denne sesongen.
Mastersutvalget hadde møte forrige helg, der de gikk igjennom terminliste. All resultatservice går nå
igjennom EQ Timing.
Turrittutvalget har jobbet med et mandat for utvalget. Ønsker å gjøre noe mot VM – breddeaktivitet.


Regionene (MB)
10. februar ble Regionledermøte arrangert og alle regioner var representert. Folkehelseprosjektet ble
godt mottatt av regionene. Det ble også gitt informasjon om situasjonen i administrasjonen, samt status i
VM. Samarbeid mellom region/NCF og Morgendagens Helter ritt/Statoil ble diskutert på møtet. Regionen
ønsket å øke aktiviteten på regionsidene på sykling.no.



Brev fra regionene (HTH)
Det er mottatt brev fra regionlederne, der de stilte spørsmål om styrets fullmakt til å stifte et AS i
forbindelse med velodromen i Asker var i hht NIFs Lov. På vegne av Forbundsstyret ble det sendt en
fyllestgjørende begrunnelse og juridisk vurdering fra advokat Pål Kleven som viser at styret handlet
korrekt i hht NIFs Lov.



Ungdomsutvalget
Ungdomsutvalget hadde møte på Gardermoen under styremøtet.

DISKUSJONSAKER


NCF opplegg og budsjett VM Bergen (HPG)
NCF skal tilby hospitality/fansone for tidligere presidenter og æresmedlemmer, samt sende tilbud til
tillitsvalgte og samarbeidspartnere.
Æresmedlemmer og samarbeidspartnere vil også få tilbud om et begrenset antall hotellrom.



Fellesmøte 18. mars – gjennomgang av agenda og poster (HTH)
Styret gikk igjennom agenda for Fellesmøtet.

BESLUTNINGSSAKER
59F PROTOKOLLER / REFERATER
Godkjenning av Protokoll 7 2016-2017 fra Forbundsstyremøte 23. januar 2017.
VEDTAK:
Forbundsstyret godkjenner Protokoll 7 2016-2017 fra Forbundsstyremøtene 23. januar 2017.
60F REGNSKAP
Fremleggelse av regnskap 2016 for NCF.
Hans Petter Gulbrandsen og May Jorun Vold Busvold presenterte regnskapet med et resultat på minus kr.
864 061.
VEDTAK:
Forbundsstyret godkjenner regnskapet for 2016.

61F BUDSJETT
Gjennomgang av budsjett for 2017 for NCF.
VEDTAK:
Forbundsstyret godkjenner budsjettet for 2017
62F ANSETTELSE AV NY GENERALSEKRETÆR I NORGES CYKLEFORBUND
Gjennomgang av søknader og prioriteringer utarbeidet av Rekrutteringsbyrået Bønes-Virik.
Det var 21 søkere til stillingen, 20 menn og 1 kvinne. Tre menn og en kvinne var med i siste intervjurunde.
VEDTAK:
Forbundsstyret ansetter Rune Midthaug som ny generalsekretær.
63F BONUS FOR VM MEDALJER
Det er lovet bonus i forbindelse med VM landevei fellesstart for Elite og U23. Det innebærer en utbetaling
til U23 laget på kr.100 000 for 2016. Bonusen er avsatt i regnskapet for 2016.
VEDTAK:
Forbundsstyret vedtar å utbetale bonus på kr.100.000 til U23 laget i forbindelse med VM seieren til
Kristoffer Halvorsen.
Forbundsstyret ber videre administrasjonen om å utarbeide en bonusordning fra og med denne sesongen
med hvilke grener og klasser som skal involveres i ordningen.
64F Saker fra Grenutvalg Landevei
1. GU mener påmeldingsfrist lang tid i forveien ikke tjener sykkelsporten eller rekruttering til sporten, og
anbefaler påmeldingsfrist maks 5 dager før rittet.
2. Makspris på startkontingent for ungdom er 160 kr. GU mener det ikke skal kunne kreves dobbel
startkontingent ved etteranmeldelse for ryttere i 10 – 16-årsklassene da praksisen kan ha en negativ
innvirkning på rekruttering og det å beholde yngre utøvere i sporten. GU anbefaler generelt klubbene
å være moderate og fleksible overfor de yngste utøverne og nye utøvere når det gjelder både frister og
reglement som ikke går på sikkerhet. GU vil også oppfordre klubbene til å få kommissærer til å
informere/«undervise» ryttere om gjeldende regelverk ved sesongstart
VEDTAK:
Forbundsstyret vedtar at påmeldingsfrist til ritt for ungdom (tom 16 år) skal være maks 5 dager før
arrangementet. Det kan kreves inntil 50% av startkontingent ved etteranmeldelse for ryttere i 10– 16årsklassene.
65F OFFENTLIGGJØRING AV INNKALLING
Idrettsforbundet har kommet med en henstilling om at man offentliggjør saksliste til styremøtene.
VEDTAK:
Forbundsstyret vedtar å offentliggjøre sakslistene til styremøter og AU-møter på sykling.no fra og med
førstkommende styremøte.
65F EVENTUELT

1) Sak fra GU Bane
GU bane foreslår at det gjøres vedtak på at det bare kan arrangeres ett NM på bane pr år, og at det
skal arrangeres i Danmark inntil vi får bane med god nok standard i Norge.

VEDTAK:
Styret ønsker å opprettholde systemet slik det er til vi har en velodrom i Norge, for rekrutteringen sin
del. Vi kan kalle det innendørs NM og utendørs NM.

2) Mandat for Turrittutvalget
Turrittutvalget har utarbeidet mandat, som følger;
«Utvalget jobber med å fremme turrittarrangørenes interesser etter felles mål for tur- og
trimrittarrangører, styret og klubber tilsluttet NCF. Målene skal samsvare med gjeldende SPD.
Utvalget skal få presentert saker som angår tur- og trimritt for uttalelse, og dermed være NCFs
rådgivende organ i disse sakene før beslutning tas i forbundsstyret».
VEDTAK:
Mandat for Turrittutvalget som ovenfor, ble besluttet.
3) Sak fra GU Sykkelkross
GU Trial ønsker at NM Sykkelkross skal arrangeres av Arendal Cykleclub 12. november.
VEDTAK:
Arendal CC tildeles NM i Sykkelkross 12. november 2017.
4) Dato for Forbundstinget 2018
VEDTAK:
Dato for Forbundstinget 2018 blir 10.- 11. mars. Administrasjonen sjekker priser på hoteller i
Tønsberg og omegn.
5) Representasjon – NCFs styre
VEDTAK:
Styret lager en liste på hvem som skal representere hvor ut sesongen.
6) Startkontingenter i UCI ritt vedtak i AU møte 13/2 – sak 33.A
Vedtaket i AU møte 13/2 – sak 33.A ble ikke riktig i forhold til gjeldende regler i UCI.
VEDTAK:
Norges Cykleforbund lager en egen maksimalsats for startkontingenter i UCI ritt. Satsen gjelder for
UCI ritt i terreng, BMX og trial. Tidligere har UCI rittene brukt samme satser som aktive ritt, der
maksimalsatsen er på 260 kr. I den nye tilpasningen får UCI rittene en maksimalsats tilsvarende NM
(kr 420). Det er fortsatt den enkelte arrangør som bestemmer startkontingenten, innenfor
maksimalsatsen. For UECs Europacup i BMX og på landeveisritt har UEC/UCI egne bestemmelser på
disse konkurransene i forhold til startkontinent.

