Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte I.F Frøy

Innkalt:
(forfall i rødt)

Ivar Kjellhov, Peder Eriksson, Jørn Michalsen, Sven K.
Jørgensen, Espen Hillmann, Geir Westgaard, Christin
Becker, Pål Gulliksen, Wenche Madsen Eriksson, Lasse
Johansen, Terje Hullstein, Glenn Roar Berge, Karl E.
Stubsjøen
Tirsdag 6. desember
kl 18.00. Ekeberg, Osloidrettens hus
Jørn Michalsen

Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:

1.

Saksliste:

Ansvar

Velkommen og rett på sak.
Godkjenning av referat fra siste styremøte.
Godkjent med en kommentar: Magnus, Andreas og Max skal være medlemmer
i IF Frøy, men sykler for sitt nye lag, med unntak a NM.

Ivar/
Alle

Etablering av Team Frøy-Trek
Orientering om arbeidet ble gitt.
Laget skal delta i ritt i Romania i juli.

Ivar/Wenche/
Espen/Peder/alle

Budsjett 2012
Ivar/Wenche/alle
Innspill er kommet fra tur landevei og barn/ungdom terreng. Arbeidet fortsetter
fram neste møte.

2.

Valgkomiteens arbeid fram mot årsmøtet
Glenn orienterte om arbeidet i valgkomiteen. Terrenggruppa skal jobbe med å
fine kandidater selv. Det mangler fortsatt leder i ritt-og arrangementskomiteen.
Begge disse postene er viktige i klubben, og må fylles av dyktige medlemmer.

Glenn/alle

Rutiner for fullmakter/regnskap – innspill fra revisor
Karl E. Stubsjøen meldte forfall. Hans innspill om regnskapsrutiner ble
diskutert. Styret ved Ivar/ Wenche/ Jørn avklarer saken med revisor. Det er
viktig at budsjettkontrollen blir enda bedre fremover.

Karl Egil/Ivar/
Wenche

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Ikke til stede.

Peder

Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite”
Ivar skal ha møte med ungdomsgruppa snart.

Espen/Pål

3.

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Nissan Cup-datoene blir satt raskt. Vi får antakelig vårt ritt (Skullerudrittet)
søndag 3. juni og ca. 20. august. Terrengsykkelrittet går 26. mai, og er ikke
Norgescup. Skullerudrittet går antakelig fra Haraløkka, og styret er positiv til
det. Datoen er 3. juni. Oslo landeveiscup blir 27. august.

Lasse

Rapport/innspill fra dugnadskomiteen
Intet å melde.

Are

Rapport/innspill fra webredaktøren
Ikke til stede.

Sven

Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Følgende er gjort med hensyn til avtaler for kontinentallaget:
Kontrakten med Trek er undertegnet. Den inkluderer sykler og utstyr som hjul,
sko og hjelmer, samt en kontantsum.
Treårsavtale er inngått med Nordic Cyckling som designer nye drakter til
kontinentallaget. Hver rytter får tre sett hvert år. I tillegg inneholder avtalen
levering av tempohjelmer og briller.
Avtale er inngått med Sørensen syklerfor levering av dekk og slitedeler.
I tillegg jobbes der med avtaler for levering av pedaler, samt energibarer, drikke
og flasker.

Espen/Ivar

Geir

Christin
Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Har deltatt i møter sammen med turgruppene, blant annet om fadderordning.
Rapport/innspill fra draktansvarlig
Wenche bestiller bankterminal.
4.

Økonomi – budsjett – medlemskap - administrative oppgaver
Regnskapet ble gjennomgått.

Wenche/alle

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker

Ivar/Lasse/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover
Alle
Neste styremøte er tirsdag 3. januar. Neste styremøte flyttes til tirsdag 31.
januar. Julebord for styret blir tirsdag 24. januar. Årsmøtet er tirsdag 14. februar.

7.

Eventuelt
Jørn skal ha møte med Sykkellandsbyen onsdag 7. desember. Datoene blir 20.,
21. og 22. juli.
Arbeidet med årsberetningene bør begynne nå. Utkast fra de forskjellige
grupper bør være ferdig til neste styremøte.
Klubben får ny offisiell epostadresse fra 1. januar: styret@froy.org
Interspons ønsker å arrangere turritt før siste ritt i Glava Tour of Norway og
ønsker å lodde interessen om Frøy vil delta. Terje følger opp

Alle

