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Harald Tiedemann Hansen, Hans Petter Gulbrandsen, Eli Orre
Bjørn Sætre, Heikki Dahle

BUDSJETT 2015
Bjørn Sætre presenterte forslag til budsjett for 2015, fordelt på avdelinger.
Forslaget gir et budsjettert overskudd på kr. 2.023.400,00
AU er bekymret for økonomien etter VM MTB 2014. Det bør vurderes å gjøre noen
avsetninger, til mulige tap, i årene fremover.

Vedtak:

8A

Det foreslåtte budsjett legges fram for forbundsstyret for godkjenning,
med de endringer som ble fremlagt.

MTB EVENTS NORWAY AS
Selskapet har ikke mottatt momskompensasjon for 2014, beløpets størrelse blir ikke
gjort kjent før desember 2015.
Videre mangler siste innbetaling fra Lillehammer kommune.
AU drøftet forskjellige modeller for løsninger, bl.a. bør det søkes om tilleggs bevilling
fra Oppland fylkeskommune, Øyer kommune og Lillehammer kommune.
AU ble også forelagt en modell for videreføring av selskapet, med navneendring til
Bergen 2017 AS.
Selskapet har behov for et likviditets tilskudd på minimum kr. 700.000,-.

Vedtak:

9A

Den gitte redegjørelse ble tatt til orientering.
Heikki Dahle utarbeider en analyse av selskapets økonomiske utvikling etter
31/8. NCF gir selskapet et likviditetstilskudd på kr. 700.000,-.

Mobilise (presentasjon)
Richard Dirdal fra Mobilise presenterte webløsningen for registrering, håndtering og
organisering av frivillige under et arrangement. Løsningen ble benyttet under VM
MTB på Hafjell og Lillehammer, og var til stor nytte med organisering av ca 500
frivillige.
For Bergen 2017 vil det være umulig å håndtere alle frivillige uten et en slik løsning.
Løsningen kan være nyttig for alle arrangører i NCF. I tillegg kan dette være et godt
verktøy for bl.a. organisering av NCFs kommissæroppsett

Vedtak:

Administrasjonen gis i oppdrag å fremforhandle en avtale med Mobilise AS, der
NCF har hovedlisensen, og alle NCFs klubber arrangører tilbys å kunne ta i bruk
løsningen.

10A NCF REGNSKAP
Bjørn Sætre ga en kort gjennomgang av NCFs regnskap per 31.12.2014.
Etter siste revisjon fastsettes resultatet til et overskudd på kr. 2.438.035,00
Vedtak:

NCFs regnskap for 2014 tas etterretning og fremlegges for forbundsstyret med
et positivt resultat på kr. 2.438.035,-

Informasjonssaker
Bergen 2017
AU drøftet utfordringene rundt Harald Tiedemann Hansens mange roller (president NCF/CEO
Bergen2017).
Ny Landslagsleder Damer
Bjørn Sætre informerte om at det er innledet forhandlinger med Carl Erik Pedersen, til
stillingen som nye landslagsleder damer, landevei.
Strategi relatert til OLT og debatten som er reist av Golf
Bjørn Sætre og Harald Tiedemann Hansen ga en kort redegjørelse for kritikken rettet mot
tildelinger fra Olympiatoppen (ref. Norges Golf Forbund).
Toppidrettssjefen har signalisert at det er feil å satse på sykkel, med referanse til hvordan
vår idrett er organisert og at vi ikke har en landslagstruktur tilsvarende ski.
NCF har fått tilsagn om betydelig mindre i prosjektmidler enn tidligere år. Denne
reduksjonen er svært kritisk, spesielt med tanke på at det er Olympiske leker i 2016.
NCF vil ta initiativ til, sammen med flere særforbund, å få saken behandlet på
Idrettstinget.
Vegvesenets svar til Styrkeprøven
Styrkeprøven har søkt Vegvesenet om at «rekord puljene» i Lillehammer-Oslo kan kjøres s
om lagtempo, iht reglement for aktive ritt.
De har fått avslag på søknaden, bl.a. med begrunnelse i at dagens organisering av
Lillehammer-Oslo er bedre.
NCF bør utarbeide et motsvar for å klargjøre forskjellen og det positive med å arrangere
denne delen som lagtempo. I tillegg fokusere på den positive effekten dette vil ha på de øv
rige deltakerne, slik at L-O blir mer et turritt, med lavere terskel.
Motiv3 (kontinental lag)
Noen ryttere har henvendt seg til NCF med krav om at de skal få utbetalt/få erstatning fra
Motiv3, pga lagets nedleggelse. Flere av disse rytterne kan ikke fremlegge kontrakter.
Som prinsipp er det kun ryttere med skriftlig kontrakt som kan kreve erstatning.
Kontingenter og avgifter
Administrasjonen bes utarbeide forslag til ny struktur på kontingenter og avgifter.
Forslaget skal, etter drøfting og vedtak i Forbundsstyret, fremlegges for behandling på
Forbundstinget 2016.
Radio Tour i Norges Cup og NM
Det er et krav at det skal være Radio Tour i UCI ritt.
Per i dag er det ikke utarbeidet en formalisert opplæring.
NCF har ikke nedfelt dette som krav i NorgesCup ritt og NM landevei, eller på landevei
Generelt. Arrangører av oppfatter tydeligvis at dette er et krav fra NCF, og skaffer dermed
personer til å være Radio Tour, og dermed de kostnader som påløper.
Teknisk Komite (TK)
Det har vært avholdt et dialogmøte med representanter fra TK. Blant temaene som ble
diskutert var TKs ønske om styrebehandling av kriterier som skal settes for deltakelse på
kurs innen kommissærutvikling, med tanke på å få nye UCI kommissærer.
TK bes utarbeide forslag til Forbundsstyret.

