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, Karl Egil Stubsjøen
Mandag 2. mai 2010
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

Plan for rekrutteringsarbeidet i IF Frøy
- Innspill fra rekrutteringsansvarlig Geir
Geir la frem mal for måldokument.
Viktig å rekruttere foreldre og andre ledere/trener til ungdomsarbeidet. Viktig å
få vite hvor mange av foreldrene som er medlem av klubben.
Det må legges en plan slik at vi har et apparat når en del av de yngste skal over
på landvei i 13‐14‐årsalderen. Det trengs flere aktive unge på landeveien, og det
trengs å rekruttere ledere/trenere til denne gruppen.
Ivar påpekte at presseomtale om virksomheten er viktig. En brosjyre om
klubben bør også utarbeides. .
Forslag om sykkelskole for de yngste.
Følgende tre konkrete tiltak ble vedtatt:
• Det skal utarbeides en brosjyre som forteller om klubbens virksomhet
på alle plan, for bruk i rekrutteringsarbeidet. Geir og Jørn tar ansvaret
for det.
Det skal arbeides bevisst og utarbeides en plan for å sikre rekruttering
av ledere og trenere (for eksempel blant foreldre) for barn og ungdom i
terrenget. Samtidig skal det sørges for kurs og andre kompetansetiltak
for disse.
• Det bygges opp et apparat for rekruttering av nye ryttere på landeveies.
Det trengs ledere og trenere, og tiltak slik at det blir naturlig for gutter
og jenter som ønsker det å flytte over fra terreng til landeveien i 13‐
årsalderen.
Rutiner for fullmakter/regnskap – innspill fra revisor
Punktet ble utsatt til et senere møte‐

Geir/alle

Karl Egil/Ivar/
Wenche

2.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Ikke til stede. Høy aktivitet på treningene.

Peder

Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite”
Enebakk rundt gikk i går (1. mai) med 120 Frøy‐ryttere på startstreken. Alle
gruppene var meget fornøyd. Koordineringen mellom gruppene har gitt
resultater. Viktig at vi fortsatt har tilbud for fleste mulig uansett nivå.

Espen/Pål

Det bør utarbeides rutiner for varsling ved alvorlige uhell/ulykker. Jørn
utarbeider det.
Eliten har syklet UCI‐ritt på Mallorca før påske, med gode resultater. Spesielt
Andreas og Magnus viste mye bra, og alle seks kom til mål. Rittet var nyttig for
rytterne. Eliten har også kjørt UCI‐ritt i Danmark.
Juniorene har vært på treningsleir og ritt i Belgia.
Sesongen hjemme er også åpnet. Mye bra kjøring, med 8. og 13.‐plass som beste
resultater.
Jonas havnet dessverre i en ulykke, og havnet på sykehus. Heldigvis uten
alvorlige skader.
Neste Norgescup er mot slutten av mai. Rytterne er også invitert til ritt i Riga i
mai.
3.

4.

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Lasse
Nissan Cup starter for oss 11. mai. Ny løype for 10‐ og 11‐åringen vurderes.
Vedtatt at klubbmesterskapet for kvinner senior og junior fellesstart fortsatt skal
gå to runder.
Rapport/innspill fra dugnadskomiteen
Løypa for Nissan Cup skal gås gjennom onsdag 4. mai. Nissan Cup er på plass
mht. bemanning. Mangler fortsatt noen til Terrengsykkelrittet.

Are

Rapport/innspill fra webredaktøren
Ikke til stede. Diskusjon om hvordan vi kan få bedre trykk på nettet tas på neste
møte.

Sven

Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Bilen er kommet og blir profilert i disse dager. Bilder av bilen og eliterytterne
bør tas og publiseres. Sponsorkomiteen bør jobbe med sponsorer til
Skullerudrittet.

Espen/Ivar

Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Se punkt 1. Fadderordningen er i gang.

Geir

Rapport/innspill fra draktansvarlig
Klærne er ikke kommet. Sak må ut på nettet når de er på plass.

Christin

Økonomi – budsjett – medlemskap – administrative oppgaver
Regnskap og budsjett ble lagt frem.

Wenche/alle

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker

Ivar/Lasse/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan framover
Inkludert representasjon på utsatt årsmøte i OCK 9. mai
Jørn kan ikke stille på OCKs møte. Sven kalles inn i stedet. Møtet er 18.00.
Oslo sykkelfestival ligger inne på terminlisten, og vil bli avviklet i regi av OSC,
forutsatt at økonomien kommer på plass.

Alle

7.

Eventuelt

Alle

