Referat fra årsmøte i IF Frøy tirsdag 15. februar 2011
Møtet ble holdt i Osloidrettens hus. 28 medlemmer var møtt fram.

1. Konstituering, valg av dirigent og referent
Jørn Michalsen ble valgt som dirigent.
Glenn R. Berge ble valgt som referent.
Møte ble konstituert.

2. Tildeling av hedersbevisninger
Leder Ivar Kjellhov deler ut hedersbevisninger blomster til Finn Aslaksen og Glenn Roar
Berge, som går ut av styret, til Stine Hafnor, som gir seg som leder i valgkomiteen, og til
kontaktpersoner for de forskjellige gruppene.

3. Årsberetning fra styre og komiteer
Årsberetningene blir lest opp.
Årsberetning styret:
Det tilføres at Phan Åge også var med i VM i tempo for junior, med 19.-plass som resultat.
Per Christian Mørk ble klubbmester samlet.
Årsberetning ungdomsgruppa:
Lorentz Tanner savnet mer info om Phan Åge Haugård sine prestasjoner.
Årsberetning ritt- og arrangementskomiteen:
Ivar orienterte om endringer i Oslo Sykkelfestival: Det blir ikke et NC-ritt. Eiergruppa, som IF
Frøy er en del av, har skrevet et kritisk brev til NCF og fått et svar. Det er stor sjanse for at
eiergruppa overfører arrangementet til Oslo Cyklekrets. Da vil Frøy få et mindre ansvar. Det
blir sannsynlig et rankingritt lokalisert i Groruddalen.
Beretningene ble enstemmig godkjent i sin helhet.

4. Regnskap og revisors beretning
Kasserer Wenche Eriksson leste opp regnskapet for 2010.
Dirigent leser opp revisors beretning.
Trude Elde spurte om årsaken til at inntektene fra bingo var lavere enn forventet? Espen
Hillmann gjorder rede for dette: Det er vanskelig å forutse slike inntekter.
Torbjørn Grenness spurte om hvorfor renteinntektene har gått ned. Kasserer svarte at det er
det vi har fått i renteinntekt. Rentesatsen er gått ned.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag.

6. Fastsette kontingent
Styret la frem følgende forslag til kontingent for 2012:
Ordinær kontingent: 850 kroner
Familiekontingent:
1100 kroner
Ungdomskontingent: 450 kroner
Barnekontingent:
150 kroner
Støttekontingent:
250 kroner
Styrets forslag til kontingent ble enstemmig vedtatt.

7. Vedta budsjettrammer
Ivar Kjellhov innledet og orienterte om budsjettet:
Vi er en stor klubb med mange grupperinger. Et budsjett er et uttrykk for hva man driver med
og hva man prioriterer. Det inviteres til en drøfting rundt dette. Jeg minner om at Frøy har
vedtatt å gå for hele bredden fra elitenivå til bredde, en bred profil. Perspektivet er
fellesskapet totalt.
Kasserer Wenche Eriksson gikk gjennom postene.
Budsjettrammene ble diskutert med flere innspill og spørsmål fra årsmøtet
Torbjørn Grenness: Hvorfor er det økning med hensyn til sponsing, er det noen spesielle i
kikkerten? Espen Hillmann svarte: Ja, og redegjorde for dette.

Torbjørn Grenness: Er vi lite optimistiske i forhold til medlemskontingenten? Ivar Kjellhov:
Det ser ut som det flater ut, medlemsservice tar også noe penger for administrasjon. Vi
oppnår da en langt bedre oversikt.

Lorentz Tanner: Jeg påpekte alt i fjor et mangelfullt sponsorarbeid. Ivar: Det vi ser her viser
ikke hele sponsorarbeidet, for eksempel med Trek og bilavtale. Samtidig vil jeg gi Lorentz litt
rett, vi har vært for dårlige. Kommer tilskudd til komiteen nå og håper der å få bistand til å
gjøre jobben bedre.
Øyvind: Det er foruroligende at ikke alle sponsoravtaler synliggjøres i budsjettet! Espen
Hillmann: En del av disse avtalene blir utlevert gjennom året og er vanskelig å synliggjøre.
Øyvind: Man kan vise i årsberetningen at man har en god bilavtale. Espen: Videre har
medlemmene klubbavtaler med blant annet Herbalife, Sørensen sykler osv. Dette er
vanskelig å anslå.
Trude Elde: Hvor mye har man igjen å skrive ned av draktbeholdningen? Espen: Årsaken er i
hovedsak at drakter har sponsormerker på seg og derfor en risiko når bytte av sponsor. I
tillegg kommer svinn, og vi er selvassurandør osv.
Øyvind: Hvor i budsjettet står innkjøp av drakter? Wenche: Innkjøp og salg går mot
hverandre i slutten av året, så regnes en fortjeneste ut.

Trude: Er det meningen at det er en differanse mellom inntekter og utgifter på
spinninglokaler? Ivar: Ja, dette er meningen. Det ble diskutert for flere år siden om dette
skulle subsidieres for å trekke til seg medlemmer og gi noe tilbake til medlemmene. Dette har
vært en stor suksess. Espen: Tidligere var dekningsbidraget rundt 50 prosent, dette er
redusert. Wenche Eriksson: I 2009 ble det dyrere pga. et ekstra langt regnskapsår.

Øyvind: Hvorfor ikke bruke mer på terreng elite/rekrutt? Peder Eriksson: Ønsker å bruke mer
penger for å skape mer grunnlag for satsning fremover. Espen: Vi prøver å samkjøre mer
ungdom på terreng og landevei i år. Peder Eriksson: Vi jobber med Rye, BOC og Asker om
fellestransport til NC ritt rundt i landet.
Lorentz Tanner: Savner egen budsjettpost for damegruppe! Espen Hillmann: Vi hadde en
post for noen år siden ’damer elite’, denne døde ut. Tanken er at de som kommer nå blir med
på rekrutt elite sammen med gutta. Lorentz: Sett at fem damer kunne tenke seg å kjøre
Hamar-Oslo? Peder: Trude skal starte en jentegruppe terreng. Ivar: Kan vi få romslighet til å
gjøre slike justeringer underveis? Kan vi få et vedtak om å gjøre slike vedtak underveis?
Terje Hullstein: Det er helt naturlig å justere slikt underveis. Terje har gjort initiativ til dette
før, da sa en jente at hun synes det var greit å være et medlem i gruppa slik det er. Jørn
Michalsen: Vi har fått flere jenter inn i gruppa, andelen har økt og det er veldig bra. Espen: Vi
har også en egen jentekontakt i klubben. Ivar: Det skjer overraskelser underveis. Blant annet
en ulykke med en privatbil, da får man en budsjettoverskridelse.
Trude: Kan man greie ut om ’diverse utgifter’? Espen: En post som gir styret en fleksibilitet +
en leasingavtale for en bil.

Trude: Hvor stor er bilposten og diverseposten? Ivar svarte at fordelingen er ca. 50/50.
Posten kan godt økes posten hvis årsmøtet ønsker dette.
Vidar: Jeg har alltid sett på et budsjett som et styringsverktøy og ikke endelige tall, så disse
beslutningene tar man vel på et styremøte.
Budsjettrammene ble vedtatt med fullmakt til styret slik at det kan foreta justeringer
om det er nødvendig og økonomisk forsvarlig.

8. Valg
Stine Hafnor redegjorde for valgkomiteen sitt arbeid, og leste opp innstillingen.
Det manglet leder i dugnadskomiteen.
Ivar redegjorde for hva det vil si å være leder for dugnadskomiteen og spurte om noen på
årsmøtet kan stille som leder.
Finn fortalte om erfaringsbanken han utvikler for å gjøre arbeidet lettere.
Dirigenten: Da blir jobben med å finne en ny leder for denne komiteen den første oppgaven
for det nye styret og den nye valgkomiteen.
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med akklamasjon. Se listen vedlegg til referatet.
Leder Ivar Kjellhov avsluttet årsmøtet med å takke for frammøtet, og ønsket lykke til med et
nytt sykkelår.
Glenn Roar Berge,
referent
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