
 

 

REFERAT FRA:  STYREMØTE 4/20 I 

    NMF REGION ØST 

 

AVHOLDT:   TIRSDAG 5. MAI 2020 SOM 

    ELEKTRONISK MØTE (TEAM) 

 

Tilstede med stemmerett: Geir Øyen, Mary-Ann Westbye, Bente Sandem og  

 Elin Vandevjen 

 

Tilstede uten stemmerett: Trygve Johnsrud 

 

Meldt forfall: Remi Aasli, Martin K. Karlsen og Per Christian Skoglund 

 

 

Sak 26/20 Protokoll 

 Styreprotokoll 3/20, følgende endringer: 

 Sak 20/20 Styret diskuterte alternativer, Geir Øyen lager 

forslag til svar og sender det ut elektronisk til styret. Saken tas 

opp til behandling igjen på neste styremøte. Regionen søker 

NMF Administrasjon om utsettelse for innsending slik at vi 

ferdigbehandler den på styremøte 05.05. Ansvarlig for søknad 

om utsettelse på svarfrist, Geir Øyen. 

  

 Sak 21/20 Dato for frist for å avholde årsmøte/ting endret til 

31.12.20 

 

    Disse endringer legges inn i protokoll 3/20. 

 

Sak 27/20   Økonomi 

    A Regnskap pr. 30.04 tatt til etterretning. 

 

    B Øvrige økonomisaker 

     Søknad til OIK, sak 19B/20 oversendt. 

Ubetalte fakturaer for avholdte kurs og egenandeler 

regionsteam purres opp, ansvarlig Trygve Johnsrud. 

 

Sak 28/20   Forespørsel om innspill 

    Fra klubber, seksjoner og regioner innen NMF,  

    tidligere utsendt elektronisk, jfr. sak 20/20. 

    Regionen har fått utsettelse for innsending til fredag 08.05. 

Styret behandlet utsendt forslag fra Geir Øyen og innspill fra 

øvrige styremedlemmer, vedtok å gjøre dokumentet ferdig 

elektronisk innen torsdag 07.05 med målsetning for egen gren og 

oppfordre til å sette fokus på styresammensetning og 

organisering. Ansvarlig for innsendelse innen fristen Geir Øyen. 

 

 

 



 

 

Sak 29/20   Regionstinget 

    Forslag på gjennomføring. 

    Frist for å avholde regionsting er av NIF utsatt til 31.12.20. 

OIK understreker at de opprettholder 15.06 som frist for å 

avholde årsmøte og 01.07 for innsendelse av årsmøte godkjente 

dokumenter. 

Styret vedtok å avholde regionstinget tirsdag 09.06 fortrinnsvis 

på Osloungdommens Motorsenter hvis mulig, Geir Øyen 

undersøker dette. Innkallelse med forslagsfrist er utsendt tidligere 

for opprinnelig dato og kan benyttes med endring av dato. 

 

Sak 30/20   Forslag til strategisk viktige anlegg i Viken 

Elektronisk behandling jfr. Sak 25B/20 utført og oversendt Viken 

Idrettskrets innen fristen. 

 

Sak 31/20   Oppfølgingssaker 

    Saker fra tidligere styremøter 

    Sak 25A/20 Office pakke for styremedlemmene videreføres. 

 

Sak 32/20   Informasjonssaker 

    Tidligere utsendt pr. e-post 

    OIK Utsettelse av Kretsting 

     Nyhetsbrev nr. 4 

 

    VIK Nyhetsbrev 28.04 

 

    NIF Informasjon gjennomføre årsmøte. 

 

Sak 33/20   Eventuelt 

Neste styremøte avholdes tirsdag 02.06 på OMS eller som 

elektronisk møte, Geir Øyen sjekker dette. 

 

 

 

 

 

Referent Trygve Johnsrud 

11.05.20 

 

 

      

  

     

  

 

 

 

    


