Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte I.F Frøy

Innkalt:

Espen Hillmann, Lene Østberg, Vidar Handal, Geir
Westgaard, Christin Becker, Bjørn Strøm, Wenche
Madsen Eriksson, Jørn Michalsen, Ola Jorde, Geir
Tresselt, Ivar Kjellhov, Øyvin Wormnæs
Onsdag 3. september 2014
kl. 18.00. Ekeberg, Osloidrettens hus
Jørn Michalsen

Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:

1.

Saksliste:

Ansvar

Velkommen
Godkjenning av referat fra siste styremøte - Godkjent
Styret gratulerer klubben og alle med gode resultater i Masters-VM.

Jørn/
Alle

Styrearbeidet 2014/15
Organisering av klubben i 2015. Rekruttering tillitsvalgte.
Vi må ha leder i ritt- og arrangementskomiteen neste år. Slik det har vært i år
kan det ikke være, leder av klubben kan ikke være leder i ritt og
arrangementskomiteen – det blir rett og slett for mye arbeid med to verv. Det m
også være en løypesjef – dette må være en fra terrenggruppen. Trenger flere fra
Terrenggruppa i styre og stell i Frøy generelt.
Forslag: Klubbutvikling/organisering – kunne vi fått noen til å se på det? Geir
lager en skisse (med hjelp av Ivar) til neste styremøte.
Ritt neste år: NM terreng (egen komitee), Terrengsykkelrittet, UBcup (2 ritt) og
klubbmesterskap (3 ritt)
Oppgaver for en leder i ritt og arrangementkomitee: bl. a. myndighetskontakt,
løyper, startsteder. Vi må lage en skikkelig beskrivelse av det som skal gjøres.
God planlegging – mindre jobb.

Jørn/Geir/alle

Forslag om endring av drakter
Forslag fra Øyvin Wormnæs er sendt ut tidligere.
En god diskusjon, vi må finne på hva som finnes og ulike løsninger. Skal vi ha
lager? skal vi bestille et par ganger, skal vi bytte leverandør? Chris, Øyvin,
Espen og Tor Magnus lager et forslag til en kravspek til neste styremøte. Chris
tar ansvaret for å samle gruppa. Samtidig som de ser på hvilke muligheter som
finnes.

Jørn/Chris/
Øyvin/alle

Oppsummering ritt og arrangementer vår 2014, høst 2014 og 2015
Norgescup og 2 klubbmesterskap igjen.
Vedtak: Utfitsrefusjon for de som kjørte dommerbil under NM – 500,- pr.
bil/sjåfør.
Vedtak: Støtte til deltakelse i Master VM – opptil 6 000,- pr. deltaker. (totalt 4
deltakere fra Frøy)
Revitalisering av turgruppene landevei
Hva skal til for å gjøre det attraktivt å være medlem i Frøy, også som turrytter
uansett Terreng eller Landevei.?
Logistikk – til og fra ritt er en av tingene som kan være attraktivt.
Det innkalles til et gruppeledermøte.

Jørn/Vidar/alle

Jørn/Geir T
/GeirW/Alle

2.

Kontinentallag 2015
Jørn/Espen/alle
Interesse for å ha et kontinentallag i Oslo/Østlandet, hvis det ikke blir i Frøy kan
det selvfølgelig ikke hete noe med Frøy. Forslag fra Ivar: setter oss ned med
klubber og andre interessenter som vil prøve å ha et kontinentallag. Kartlegge
og se på mulighetene fremover.
Innetrening vinteren 2014/2015
Vi avventer til neste møte.

Jørn/alle

3.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Hafjellfokus, en rytter som sykler på fredag. NC avsluttning på Skullerud, løype
motsatt.
Henriette har vunnet NorgesCup og Øyvin Wormnæs – vunnet mastercup.
Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite og Team FrøyBianchi”
Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Rapport/innspill fra draktansvarlig
Rapport fra Styrkeprøven
Styrkeprøven ser på nye måter, mål og visjoner for hva styrkeprøven skal bety
og fremstå fremover. Kan de ta på seg å være ”rittgjennomfører” for eksempel i
fremtiden.

Vidar
Espen/Jørn
Bjørn
Geir
Christin
Ivar

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
Forslag årsmøte: Tirsdag 10. februar klokken 18.00
Forslag klubbkveld: Tirsdag 18. november – alternativt fredag 14. november om
det ønskes en mer sosial samling.
Forslag utvidet styremøte: Tirsdag 28. oktober
Styremøter:
Mandag 6. oktober Møterom 355
Tirsdag 28. oktober (stort møterom).
Tirsdag 2. desember Møterom 355
Tirsdag 13 januar Møterom 355
Tirsdag 27. januar Møterom 355
Årsmøte: 10. februar 2015

Alle

Frist årsrapporter: Søndag 19. januar – fra gruppeledere

7.

Eventuelt
Sørensen sykler solgt, Jørn skal ha møte med den ny eieren så fort som mulig.
Vi utvider klubbkveld med fest, og legger den til en fredag. Jørn tar det med
arr.komiteen til uken.

Alle

