REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
Dato:

Mandag 27. Mai kl. 18:00 – 20:30

Sted:

Møterom 2011 Idrettens Hus, Ullevål

Innkalt av:

Morten

Referent:

Pål

Tilstede:

Morten Søgård (President), Grethe Brenna, Dagfinn Loen, Stål Talsnes, Hans Roger Tømmervold

På Skype:

Stein Mellemseter, Mari Forbregd, Arnfinn Reinertsen

Fravær:

, Bettina Haslev Nordbye,

Sak.nr.
SAK nr. 1
Godkjenning av møtereferat fra 04. Mai. 2019
Sak nr. 2
Godkjenning av dagsorden
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Action

Hvem

Ingen merknader

Styret

Ingen inhabilitet

Side 1

Når
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Sak.3 NIF Ting Lillehammer
Fred og ro i idrettsbevegelsen
Full tilslutning til ny strategiplan «idretten vil»
Full tilslutning til fortsettelse av NIF sitt
moderniseringsprosjekt.
Ambisjon og øke egenkapitalen
108 lovsaker som tar lang tid og det kommer
forslag om å korte inn på dette til neste ting.
NIF sitt forslag om at max 1 overtall av hvert
kjønn i styrer falt.
NCF sitt forslag om 2 årige ting ble vedtatt
Minst en person under 26 år i alle styrer
vedtatt.
Berit Kjøll valgt til president med kun en
stemmes overvekt.

SAK 4 Strategiplan for NCF 2019-2023
Styret gjennomgikk svar på Questback.

Morten lager en presentasjon som legger svarene fra
Questback og NIF nye Strategiplan «Idretten vil» til grunn
for et gruppearbeid på tinget.

SAK 5 NCF Ting Gardemoen
Gjennomgang av tingpapirer.
Antidoping kommer og overleverer plakett
som bevis for av NCF er et Rent Særforbund.
Anti doping informerer om Rent Idrettslag
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Inviterer KUD og Idrettsforbundet.
Klargjøre forslagene fra CCC slik at Tinget
kan ta stilling til det
Ungdomsutvalget inviteres på tinget for å ha
møte og dele ut ildsjel prisen.
Forslag fra klubber:
Lillehammer CK
Innføring av NM Mixed Double Junior
Økt fokus på tidsbruk under NCF turneringer
og mesterskap ved visualisering av
tidsforbruk.
Trondheim CK
Forslag om max 2 dager pr. dag i NCF
turneringer.

Kontakte R Sagen CCC og får skrevet om forslagene.

Styret støtter innføring av NM Mixed Double Junior.
Styret positiv til økt fokus på tidsbruk men vil påpeke at
det vil påføre kostnader for arrangørklubber.

NCF støtter ikke forslaget for det vil i mange tilfeller øke
turneringer fra 3 til 4 dager eller at man begrense antall lag.
NCF vil oppfordre turneringsutvalgene til å gi lag godt
med pauser mellom kamper.

NCF
Sportslig utvalg tar ut lag til alle VM Herrer
Det legges frem uttakskriterier før hver sesong
som vedtas av styret i NCF
Opprydding av reglene for direkte
kvalifisering til NM gjennom NorgesCup etter
hvor mange lag som er i Internasjonal gruppe.
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CCC
Opprydding av reglene for kvalifisering til
NM. Enkelte statutter virker mot hverandre og
noe er unødvendig.

NCF støtter forslaget

Forslag om å kunne benytte 3 reserver i
NorgesCup og allikevel få NorgesCup poeng

NCF mener at det 2 reserver som i dag er riktig og støtter
ikke forslaget.

Forslag om at arrangørklubb skal få plass i
NM sluttspill hvis de ikke har andre lag i NM
Plassen tas fra plassen som har vært tildelt den
regionen med flest påmeldte lag

NCF støtter forslaget

Forslag om endring av statutter hvis et lag
trekker seg fra NM.

NCF støtter ikke forslaget og mener at hvis et lag som
kvalifiserer seg gjennom regions mesterskapet skal plassen
gå til neste lag i regions mesterskapet og ikke tilbys neste
lag i NorgesCup.

Klubbkontingenter og lisenser

Det forslås ingen endringer, de ble økt i fjor.

Revisor

Fortsette med Revisor John Asle Johnsen

Kongepokal

NCF forslår NM Herrer og Damer.
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SAK 6 Ungdomsutvalget
Det har kommet inn 8 kandidater til
Ildsjelprisen. Ungdomsutvalget valgt 3
kandidater som presenteres på tinget og hvor
vinneren kåres.
Inhabilitet ble ivaretatt.

Sak 7 Eventuelt.
WCF Congress
NCF vil sende inn forslag om endring av
Time out regler
NCF vil sende inn forslag om overgang til 8
omganger i mesterskap.
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Legger ut på sosiale medier

Mari

Dagfinn utarbeider et forslag

Morten utarbeider et forslag
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NESTE STYREMØTE : Mandag 27. Aug. Kl. 17.30

Morten Søgård
President
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Dagfinn Loen
Visepresident

Stål Talsnes
Styremedlem

Grethe Brenna
Styremedlem

Ståle Rian
Styremedlem
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Mari Forbregd
Styremedlem

