INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2016 FRA VALGKOMITEEN I NCF Region Øst
Valgkomiteens innstilling medfører en utvidelse av styret med et styremedlem. Dette
begrunnes med at rollen som sportslig ansvarlig bør deles på tre personer som får ansvar for
henholdsvis landevei, terreng/utfor og BMX. De ulike oppgavene til styremedlemmene
fordeles når styret konstituerer seg. Det nye styremedlemmet velges for 1 år ved dette
årsmøte for at antall styremedlemmer på valg hvert år skal være mest mulig likt.
Regionstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting i overordnede
organisasjonsledd.
Styret
Rolle
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Navn
Jørn Michalsen
Asgeir Mamen
Pål Kenneth Hangaard
Egil Holstad
Marie Ommundsen
Samir Tawfiq
Heidi Sannes
Tord Bern Hansen
Lena Øverbye

Valgperiode
Ikke på valg
Gjenvelges for 2 år
Velges for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvelges for 2 år
Gjenvelges for 2 år
Velges for 1 år
Gjenvelges for 1 år

Revisor
Olav Tyrhaug og Tore Milsett
OPPLYSNINGER OM DE NYE, FORESLÅTTE KANDIDATENE
Styremedlem:
Pål Kenneth Hangaard (45) er oppvokst og bor i Råde og har sittet i styret i Råde BMX
klubb siden 2004. Her har han hatt mange forskjellige oppgaver for klubben, bl.a
økonomiansvar. Pål Kenneth er NCF bmx kommisær og har vært hovedløpsleder på bmx løp
gjennom mange år. Han har en sønn (18år) som både sykler bmx aktivt, og han er trener for
de yngste medlemmene i klubben.
Styremedlem:
Tord Bern Hansen (49) har drevet med terrengsykling på mosjonsbasis siden slutten av 80tallet og sykler både terrengritt og syklekross. Han har også erfaring fra turritt på landevei.
Tord hører til klubben SK Rye og har vært engasjert som leder og flere andre roller i barneog ungdomsgruppa siden 2005. Nå er han ansvarlig for Rye terreng elite og er delaktig i
arrangement av Kalas cup og Rye terrengsykkelfestival. Han har vært medlem i NCF
grenutvalg terreng i flere perioder og vært med på å utvikle Norges cupen i terreng. Tord er
Norges kontaktperson inn i arbeidet med en nordisk cup i terrengsykling.
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