Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte I.F Frøy

Innkalt:
(forfall i rødt)

Lasse Johansen, Are Trøan, Peder Eriksson, Jørn
Michalsen, Sven K. Jørgensen, Espen Hillmann, Geir
Westgaard, Christin Becker, Pål Gulliksen, Wenche
Madsen Eriksson, Ivar Kjellhov, Terje Hullstein, Glenn
Roar Berge
Tirsdag 1. november 2011
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 uten kommentarer.

Ivar/
Alle

Planer om å etablere kontinentallag 2012
Ivar/Espen/alle
Espen orienterte om planene for å etablere kontinentallag. Rammen for utgifter
fra IF Frøy ligger på en halv million (inkludert resten av klubbens elitesatsning),
omtrent tilsvarende som i år. Det jobbes med å få inn sponsorer som kan bidra
med 200.000 kroner. Det skal ikke brukes av klubbens oppsparte midler til
satsingen. Klubbens styre vedtok enstemmig å forsøke å etablerte et
kontinentallag, ut fra de nevnte forutsetningene. Styret vedtok også at tas opp
en bankgaranti på 20.000 euro, som kreves for å registrere laget.
Pressemelding/presseutspill lages så fort det er formålstjenelig.
Budsjett for 2012
Ivar/Peder/
Diskusjon om å bruke midler på gruppe 1‐satsning og 2012, evnt å støtte satsing Espen/
på Trondheim‐Oslo eller lignende. Styret ga sin tilslutning til at dette bakes inn i Wenche/alle
budsjettet.
Neste styremøte avsettes til å sette rammene i budsjettet for 2012. Innspill til
budsjettet som avviker sterkt fra årets budsjett sendes sekretæren innen 1.
desember.
Rekruttering av nye tillitsvalget til neste årsmøte
Valgkomiteen er i gang. Den har fordelt arbeidsoppgaver.

Glenn/Ivar/Jørn/
alle

2.

3.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Peder var ikke til stede. Torsdag er det avslutning for barn og ungdom. Ivar
og/eller Jørn stiller fra styret.

Peder

Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite”
De fleste gruppene har hatt avslutninger, og setter seg mål for neste år.
Innetreningene startet 1. november. Det vurderes å starte en egen trimgruppe
for landeveisryttere som primært vil trene, ikke kjøre ritt.
Elitegruppa har også hatt avslutning. Oppkjøringen for disse starter også snart.
Max Kørner skal sykle for Ringerikskraft neste år. Andreas Landa og Magnus
Børressen skal sykle for et nytt UCI‐lag. Alle disse skal fortsatt sykle for Frøy.

Espen/Pål

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Magnus Børressen får prisen for beste prestasjon. Henriette får prisen for best
fremgang.
Terrengsykkelrittet blir ikke Norgescup, etter ønske fra Fri Flyt. Datoen vi søker
er 19. mai.
Vi har søkt om Norgescupritt for Skullerudrittet. Aktuelle ritt er 2./3. juli eller
18./19. august.

Lasse

Rapport/innspill fra dugnadskomiteen
Har hatt oppsummeringsmøte. De fleste fortsatt neste år.

Are

Rapport/innspill fra webredaktøren
Var ikke tilstede.

Sven

Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Se under sak om kontinentallag. Klubben har fått to terrengsykler og to
landeveissykler fra NCF/Intersport i forbindelse med NCFs hundreårsjubileum

Espen/Ivar

Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
En god del nye innmeldinger. Geir lager informasjonsskriv til nye medlemmer
til neste styremøte.

Geir

Christin
Rapport/innspill fra draktansvarlig
Ikke noe spesielt å melde. Vareopptelling bør skje raskt.

4.

Økonomi – budsjett – medlemskap ‐ administrative oppgaver

Wenche/alle

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker

Ivar/Lasse/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover
Neste styremøte er tirsdag 6. desember.

Alle

7.

Eventuelt

Alle

