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Regionen skal ha fokus på rekruttering, samt legge forholdene til rette for at flest mulig får
anledning til å ta utdanning innen de ulike funksjonærområdene.
Aktivitet:
Regions-styret har hatt 3 styremøter i perioden, resten av saken har vært tatt opp pr. mail og
telefon samt diskusjonsforum på lukket FB side.
Regionen har vært representert på MSK i alle grener, samt på utdanningskonferansen.
Styret har jobbet ut i fra Handlingsplan for 2014 og etter instruks som ble bestemt på Årsmøtet i
2014. Tildeling av midler er gjort etter kriterier som ble fremlagt på årsmøtet. Fokuset i 2014 har
vært Regionsteam, samarbeid på tvers av grenen, banegodkjenning og rekruttering. Her er det
mye å ta tak i. Vi har også i år jobbet med ambulansesaken, og hentet inn priser på
ambulansetjenester i Regionen. Deltatt på Tinget i Sør-Trøndelag Idrettskrets, vært i møte med
Nord-Trøndelag Idrettskrets, samt deltatt på møter i Møre og Romsdals Idrettskrets.
Styret har også i denne perioden forespurt NMF sentralt vedr. Regions-ansatt. Regions-styret
har utalt seg vedr. Regionale anlegg.
Arrangementer:
Regionen har arrangert kurs i 2014. 1 stk. Aktivitetslederkurs, Kurs for Teknisk, Jury B,
Stevneleder og Trener 1. Gjennomført på Værnes/Stjørdal
Grenkomiteene i Regionen har gjennomført Midt Norsk Mesterskap i Trial, Motorcross og
Snøscootercross.
Regionen har bidratt i gjennomføring av NC i MX på Oppdal.
Regionsteam:
Regionen har skrevet kontrakt med trener for Regionsteam for SNX, og teamet er godt i gang.
Teamet består av 8 utøver, nytt opptak i april/mai. De trener på Olympiatoppen 2 dager i uken.
Trial har hatt 3 samlinger for Regionsteam i 2014. Evaluering av teamet gjøres i vår. MX har
ikke kommet i gang med Regionsteam.
Økonomi:
Regionen har i 2014 ett underskudd/overskudd på ______________ Kr.
Regnskapet er revidert.
Det ble på årsmøtet i 2014 tildelt midler til grenene Trial, MX og SNX. Tildeling også til de
grenene som har kommet i gang med Regionsteam.
.

