Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte I.F Frøy

Innkalt:

Espen Hillmann, Lene Østberg, Vidar Handal, Geir
Westgaard, Christin Becker, Bjørn Strøm, Wenche
Madsen Eriksson, Jørn Michalsen, Sven Kr. Jørgensen,
Haakon Selje, Ivar Kjellhov
Mandag 3. juni
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.
Vedtak: Godkjent

Jørn/
Alle

Permanent rundbanetrasé
Møte neste uke. Vi takker for invitasjonen fra NOTS og blir med i en
prosjektgruppe. Vidar Handal leder arbeidet fra Frøys side

Jørn/
Vidar/alle

Jørn/Ivar/alle
Kjøp av aksjer i Styrkeprøven AS
Ivar orienterte og forklarte dette grundigere. Vedtak: Frøy bør ha en
god posisjon i selskapet. Vi må ha god kontroll i styret. Geir fremmet et forslag
om å øke beløpet til 500 000,- som maks på hva Frøy vil invistere. Full støtte fra
styret.
24. juni blir det ekstra ordinær generalforsamling i Frøy.
Aksjetegningsmøte 20. aug, møter Jørn og Espen.
Prosjekt Sikker Frøy-syklist
Vedtak: Forslaget om Prosjekt Sikker Frøy-syklist støttes, og vi går i
gang den 16. juni. Pengegaven fra Øyvind Bjerklis foreldre brukes til dette
formålet.

Jørn/alle

Sven/Jørn/alle
Sponsorarbeid 2013
Har et par leads, men ingen konkrete. Espen og Sven må ha et møte. Evt. ny
bilavtale. Tour of Kids.

2.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Intet nytt å melde om ang. elite. Bra fremmøte i Son, mange av de yngre.
Flott oppmøte på klubbterrengsykkelrittet.
Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite og Team FrøyTrek”
Elite – sykdom blant gutta. Ser noen lyspunkt nå. Bra kjøring i Estland. mange
gode unge Frøysykkelister som ikke er med i Team laget, men som gjør det
veldig flott. Norges cup i Bergen til helgen med en god del folk med.
Klubbemesterskap skal alle være med.

Vidar
Espen/

3.

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Er aktive og lærer, oppgradere terrengsykkelklubbemsterskaparrangementet.
Dommerrapporten fra Terrengsykkelrittt var super, ikke noe feil fra det vi har
gjort.

Bjørn

Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig

Sven
Geir

Rapport/innspill fra draktansvarlig
Capsene har kommet – 150 kr.

Christin

4.

Økonomi – budsjett – medlemskap – administrative oppgaver

Wenche/alle

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker

Jørn/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover
1. juli styremøte?
24. juni ekstraordinær generalforsamling

Alle

7.

Eventuelt
2 gratis startnummer til Birken – CycleEuropa – legges ut til trekning på Frøys
nettsider

Alle

