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41 medlemmer var møtt fram.
Leder Ivar Kjellhov ønsket velkommen.

Konstituering, valg av dirigent og referent
Odd Hjort-Sørensen ble valgt som dirigent.
Kyrre Rørstad ble valgt som referent.
Pål Gulliksen og Hans-Ivar Aalerud ble valgt til å undertegne protokollen.
Det var ingen innvendinger mot innkallingen til årsmøtet. Møtet er lovlig satt.

Årsberetning fra styre og komiteer
Styrets beretning for 2011 ble lest i sin helhet av klubbens leder, Ivar Kjellhov.
Det var ingen kommentarer til styrets beretning.
Landeveiskomiteens årsberetning ble lest i sin helhet av Espen Hillmann. Beretningen er delt i to; en
for elitesatsingen og en for turgruppen. Espen Hillmann leste begge.
Det ble ikke gitt noen kommentarer til beretningene for disse gruppene.
Ungdomsgruppas beretning ble gitt av Ivar Kjellhov. Beretningen ble lest i sin helhet.
Det ble reist spørsmål om hvor mange som er med i landeveisgruppa på landeveien. Ivar sa at det er
mellom fem og ti aktive, noe som ikke er så mange for klubben som er kjent som ungdomsklubben i
alle år.
Terrenggruppas beretning ble gitt av Jørn Michalsen i Peder Erikssons fravær. Jørn leste beretningen i
sin helhet.
Det kom ingen kommentarer til terrenggruppas beretning.
Frøy kids beretning ble lest i sin helhet (med unntak av de sju punktene som beskriver arbeidsmåten i
gruppa gjennom sesongen) av Trude Elde.
Det kom ingen kommentarer til denne beretningen.
Jentegruppas beretning ble lest i sin helhet av Trude Elde.
Trude Elde tilføyde at det er gledelig at det er mange jenter fra landeveisgruppen som var med på disse
treningene. For øvrig ingen kommentarer fra salen.
I stedet for å lese hele beretningen for de mindre gruppene, gir ansvarlig for hvert punkt en kort
gjennomgang under sitt felt. Ingen protester mot dette fra salen.

Ritt- og arrangementskomiteens beretning ble gitt av Lasse Johansen. Lasse oppsummerte de enkelte
rittene som er gjennomført i regi av klubben gjennom 2011. Arrangementene har gått bra og klubben
og klubbens medlemmer har etter hvert fått stor rutine i å arrangere ritt av høy kvalitet. Deltakelsen i
Sykkellandsbyen ble bra gjennomført på tross av at den kom i stand på kort varsel og i fellesferien. Til
2012 dropper vi Skullerudrittet. Nissan Cup endrer navnet til United Bakeries Cup. Komiteen har hatt
et bra samarbeid med dugnadsgruppen.
Lasse Johansen trekker seg fra ledervervet i komiteen for sesongen 2012.
Det kom forslag om at antall deltakere i rittene kan føres inn i årsberetningen for fremtiden.
Terrengsykkelrittet med 600 og Nissan Cup med 700 deltakere var de største rittene.
Jørn Michalsen informerte om at Terrengsykkelrittet for 2012 blir utvidet fra 600 til 1 000 deltakere.
Det var ingen øvrige kommentarer.
Dugnadskomiteens oppsummering ble gitt av Are Trøan. Are framhevet at den største utfordringen for
komiteen er tidlig respons på deltakelse i dugnad. Dette kan man ikke få poengtert nok.
Trude Elde la til at hun for 2011 ikke fikk innkalling til dugnad. Are tilføyde at hun sto på listen men
ble strøket pga. tilstrekkelig med øvrige arbeidsoppgaver for klubben.
Rekrutteringskomiteens beretning ble gitt av Geir Westgaard. Beretningen ble lest i sin helhet.
Det ble kommentert at rekrutteringskomiteens arbeid fungerer bra ved at e-poster blir besvart. For
øvrig ble det også kommentert at websidene ikke understøtter rekruttering i veldig stor grad. Vi kan
forbedre uttrykket sidene gir med tanke på rekruttering. Komiteen får mange spørsmål fra foreldre om
hva slags utstyr barna skal ha med. Mye av dette står på sidene, men det kan være vanskelig for de
som er nye besøkende på sidene å finne frem til relevant informasjon.
Hvis det er mange spørsmål som stilles ofte, kan det være en fordel å ha en side med ofte stilte
spørsmål. Kanskje kan dette spare styret for mye arbeid med å besvare spørsmålene.
Sven Jørgensen sier at de kommentarene som har kommet er temaer som har vært diskutert i styret
allerede. Det ligger allerede svært mye dokumentasjon på sidene og det er ikke bare å endre på
oppsettet. Det kreves mye ressurser å få endret på sidene.
Man bør ha en egen knapp for nye i klubben, slik at det er lettere å få den relevante informasjonen de
trenger. Sven sier at slike tips bør sendes inn til redaksjonen.
Trude Elde kommenterte at forumet er et levende organ i klubben. Det beste etter hennes mening er at
hjemmesiden hadde vært det levende organet. Kanskje ville klubbens medlemmer ha brukt
hjemmesiden mer dersom det var mer aktivitet på hjemmesiden.
Sponsorkomiteens beretning ble gitt av Espen Hillmann. Totalt kom det inn NOK 74 000 i rene
kontanter til klubben. I tillegg kom det en del utstyr. Komiteen har jobbet mye for sponsing av det nye
kontinentallaget, Team Frøy-Trek. Foss Sykler blir en stor leverandør av utstyr til laget, sammen med
Sørensen Sykler og Nordic Cycling som bl.a. leverer drakter. Sportspartner leverer pedaler fra Look.
Squeezy leverer ernæring til laget. Det sistnevnte samarbeidet vil også komme resten av klubben til
gode gjennom Sørensen Sykler. Avtalene er i hovedsak for ett år av gangen.
Det jobbes med en større kommersiell avtale for å få på plass en hovedsponsor for klubben.
Kontinentallagets drakt ble vist på storskjerm. Det grønne feltet på drakten er erstattet med et hvitt felt
hvor det er tanken at sponsorene skal presenteres.

Trude Elde kommenterte at drakten til UCI-laget er egen drakt for dem, og ikke for de øvrige rytterne i
klubben. Det er laget spesialavtaler for de rytterne for hvordan de skal promotere sponsorene på
drakten.
Ivar Kjellhov framhevet at logoen til Trek, som er knyttet til de øvrige draktene kan etter hvert falle
bort, siden de har vært sponsor for klubben i mange år.
Det grønne er fjernet fra kontinentallaget drakten fordi at det er gitt pålegg fra dommerstanden at
drakten må skilles vesentlig fra de øvrige draktene i klubben. De skal ikke være for like, slik at man
ikke blander dem sammen. Klubbens øvrige medlemmer har ikke adgang til å sykle med draktene til
kontinentallaget.
Klubbnavnet blir som på bildet i årsberetningen, og draktene settes i produksjon om et par uker.
Det ble stilt spørsmål om det er mulig å lage vanlige t-skjorter i fargene til Frøy?
Det har vært diskutert i styret muligheten for å lage en billigere versjon, for eksempel til barn. En
ordinær t-skjorte for voksne vil være gratis reklame for klubben.
Det vil ikke ta lang tid å produsere ordinære t-skjorter med Frøy-trykk på.
Trekreklamen kan forsvinne. Noen ønsket å få utdyping av hva dette tilbudet er for noe, og hvilken
betydning dette har for klubbens øvrige medlemmer. Avtale med Foss sykler gjennom Sørensen
Sykler hvor Odd Hjort-Sørensen forklarte nærmere om dette. Klubbens medlemmer kan kjøpe
rabatterte neste-års sykler i forbindelse med klubbkvelden hver høst.
Sykkellandsbyen kommer til å bli videreført i forbindelse med Tour de France. Frøy er valgt ut blant
sykkelklubbene i Oslo til å være med på denne. I 2012 har vi fått lenger varsel, og denne deltakelsen
gir en veldig god promotering av klubben. Ivar ønsker bredere deltakelse fra klubbens medlemmer i
forbindelse med denne.
Beretningene ble tatt opp til votering og godkjent.

Regnskap og revisors beretning
Kasserer Wenche Eriksson gikk gjennom regnskapet og balansen.
Det er opprettet en bankgaranti for kontinentallaget på NOK 170 000. Utestående fordringer på kroner
14 000 gjelder manglende betalinger for annonsering på nettsidene våre.
Beholdning for drakter er på drøyt 259 000 kroner.
Gjelden relaterer seg til skyldig treneravgift til Carl Erik Pedersen.
Overskuddet for 2011 ble på drøye 117 000.
Ingen sykkelutleie til rekrutter i løpet av 2011.
Kommentarer til regnskapet og balansen:
Det ble stilt spørsmål til hvor mye klubben solgte drakter for i 2011. Det ble solgt drakter for ca. NOK
300 000. Vi kjøpte drakter for ca. samme beløp. Påslaget for drakter er 25 prosent.
Det ble spørsmål om moms. Ligger klubben i fare for å få ettersyn med tanke på momsen?

Pål Gulliksen mente at man ikke ble momspliktig for en fortjeneste vi har. Espen Hillmann presiserte
at salget av drakter er ikke å regne for mva-pliktig vare, da de regnes som uniformer. Klubben blir
derfor ikke registreringspliktig i merverdiavgiftsmanntallet som en følge av høy omsetning relatert til
salg av drakter.
Verdien på drakter blir skrevet ned, siden de har Trek-logo på seg. Sponsoren kan forsvinne og i så fall
blir draktene verdiløse.
Trude Elde lurte på hva slags tilskudd klubben får fra kommunen og det offentlige. Det ble nevnt at
det i all hovedsak gjelder tilskudd fra Oslo kommune for klubbens medlemmer under en viss alder.
Klubben har for øvrig mottatt en del i mva-refusjon. Elde lurte på om klubben får andre tilskudd enn
det som ble nevnt (hodestøtte og mva-refusjon). Administrasjon og driftsbidrag. LAN-midler fra
Norges idrettsforbund og to punkter til er de tilskuddene vi mottar.
Terje Hullstein leste revisjonsberetningen. Regnskapsføringen er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

Innkomne forslag
Forslag fra styret ble tatt av styreleder Ivar Kjellhov.
Frøy oppretter en lovkomité som skal gå gjennom loven til Frøy. Komiteen består av to medlemmer
og klubbens formann.
Forslaget ble stemt over og vedtatt.
Barnegruppa har kommet inn med ønske om at det skal være en prinsipiell debatt om det er riktig at
klubben i hovedsak skal være en breddeklubb. Skal man ha som utgangspunkt at klubben skal satse på
å få gode landeveissyklister, eller skal man satse på bredde i klubben, slik at man heller kan spisse
kompetansen til de som ønsker det når man ev. ønsker å satse på landeveien. Trude Elde mener at
klubben er for mye innrettet mot landeveissykling.
Barnegruppa er en relativt ny aktør i klubben. De mener at det kan være lurt at klubben tar en slik
debatt med jevne mellomrom. Det ble sammenlignet med SK Rye, hvor draktene er billigere og hvor
man ikke trenger å nedskrive verdien av draktene pga. ev. ukurante sponsorer som endrer seg over tid.
Elde mener at elitesatsingen tar svært mye av klubbens ressurser. Er alle i klubben enig i at så mye av
klubbens ressurser skal gå til å dekke åtte ryttere i elitesatsingen?
Man ser andre klubber i landet som driver storstilt satsing på elite, hvor det ikke har gått så veldig bra.
Er det riktig at vi satser så hardt?
Årsmøtet er rett forum for å diskutere dette, presiserte dirigenten. Det er sunt at slike diskusjoner
kommer med jevne mellomrom.
Ivar Kjellhov: Klubben ble stiftet i 1928. Klubben har siden starten hatt en satsing på aktiv toppidrett
gjennom store deler av historien. Klubbens vekst i antall medlemmer har ført til at en mye større
bredde, først og fremst på landeveien. Man har kommet til at klubbens aktivitet skal favne både om
toppidrett og «turidrett». Vi har en forankring i mange klubbmedlemmers synspunkter gjennom tidene
på den strukturen vi har i klubben i dag. Det presiseres at vi ikke satser på toppidretten. Klubben
slipper de unge lenge før de har nådd toppen, lenge før de når nivået til et kontinentallag. Utgiftene til
kontinentallaget er ikke øket i forhold til satsingen som var for satsingen på elite i 2011.

Grunnen til at vi satser på elite, er at medlemmer i Frøy, skal kunne få mulighet til å komme så høyt
som mulig, på en rimelig måte som mulig innen den klubben de er medlemmer i. Dette er styrets
målsetting. Styret ser ikke at satsingen på elite har svekket bredden for øvrig i klubben.
Ann-Kristin Tøftum: Det er billigere drakter i Rye, men det koster 100 kroner for å være med på
fellestreningene inne. Dette gjelder imidlertid ikke for barnesatsingen. Det er usikkerhet på om dette
stemmer.
Terje Hullstein: Frøy har gjennom historien vært den klubben som gjennom tidene har vært tydeligst
og satset på aktiv sykkelsport. Gamle medlemmer synes det er hyggelig at vi har den bredden som vi
har i klubben i dag. Om barna vil sykle landevei eller terreng, spiller ingen rolle. Vi begynner å bli
mange medlemmer og vi har mye penger i klubben og da blir meningene mange om hva pengene skal
brukes til.
Espen Hillmann: Rye har satset på bredde, men har ingen ryttere som har satset etter at de har passert
15 år. Medlemmene har lagt opp fordi klubben ikke har hatt noen annen satsing. Vi har en bredde med
en viss spissing inn, som gir våre eliteryttere mulighet til å ta steget opp i de høyere klassene, slik at de
får prøvd seg før de eventuelt blir eliteryttere. Vi gir våre ryttere muligheten til å utvikle seg.
Øyvin Wormnæs: Overraskende argumentasjon å si at det alltid har vært sånn. Halvparten av
budsjettet går til elite landevei. Det er mye penger. Vi ligger 500 kroner over nivået i Rye. Dette er
mye penger. Øyvind synes det er mye penger som går til veldig få. Han liker ikke å blande elite og
bredde på denne måten. Det er mange i klubben som mener at klubbens midler fordeles skjevt, og det
er lav terskel for å mene andre ting enn det som styret har bestemt.
Jørn Michalsen: Klubben skiller seg fra andre klubber ved at vi satser veldig bredt. Vi arrangerer
mange ritt, vi har stor bredde. Høy aktivitet gjør det morsomt å være med. At kontingenten er høy er
ikke tvilsomt. Men for barn og ungdom er forskjellene mindre sammenlignet med kontingenten i andre
klubber. Om vi skal kutte ut elitesatsingen, vil vi bli som veldig mange andre klubber. En av de store
styrkene til Frøy, er at vi har en økonomi som er solid, og som gjør at vi kan konsentrere oss om det
sportslige og ikke om å skaffe penger. Vi slipper kakelotterier og loppemarkeder og kan konsentrere
oss om det vi liker å drive med.
Kjartan Gurholt: Ved å etablere kontinentallaget øker man det sportslige nivået ett hakk. Man må
ikke glemme satsingen på de unge.
Sven Kristian Jørgensen: Dette handler om identitet. Mange av klubbens medlemmer kjører ritt i alle
ulike satser. Vi favner bredere enn enten elite eller tur. Bredden i aldersbestemte klasser er veldig stor.
Bred forankring i klubben i at vi skal ha elitesatsing.
Pål Gulliksen: Vi har forankret i klubben at vi skal ha elitesatsing. I Rye betaler man en brukbar
treningsavgift, også om sommeren, i tillegg til medlemskontingenten. I elitesatsingen i Frøy har vi ca.
20 personer totalt. Vi hadde også flere enn 8 stykker i fjor. I år har vi laget et kontinentallag for at
rytterne skal få kunne være med på Tour of Norway.
Katrine Hofstad: Det er eliteryttere også som sykler for Rye. De koster ikke noe mer enn oss som er i
Frøy. Hva er det Barnegruppen mangler penger til? Er det andre grupper i Frøy som mangler penger?
Kan vi skaffe penger til dette for å hjelpe på her, i stedet for å kutte i budsjettene?
Øyvin Wormnæs: Breddesatsingen bør ha balanse og fokus. Vi må finne vår egen identitet. Vi kan
ikke sammenligne oss med den eller den klubben. 47 prosent av budsjettet går til elite, og det klarer vi
ikke å argumentere oss bort fra.
Jørn Michalsen: Det er en stor andel av budsjettet som går til elitesatsingen. Dette går til ritt, reiser
osv. Ingen ryttere får lønn fra klubben. Vårt budsjett er lite i forhold til andre kontinentallag.

Trude Elde: Vi mangler ikke nødvendigvis så mye penger. Debatten har mer om hvilken vei klubben
går. Budsjettet gir uttrykk for hvilke prioriteringer klubben skal ha. Frøy begynner å bli så stor innen
barne- og ungdomsarbeid at vi må snart begynne å vurdere å bruke penger for å fylle viktige
funksjoner for å ivareta denne satsingen. Bruk av frivillige vil ikke fungere i lengden. Vi må få inn
ryttere som kan motivere og hjelpe ungdommene, og er foreldrene de rette til å gjøre dette? Foreldre er
ikke gode nok til å følge og utvikle 15-åringene. Kjartan Gurholt og Anders Hovdenes har gjort en god
jobb her.
Espen Hillmann: Aldersbestemt er ikke ryttere fra 9–10 til 15–16. Aldersbestemt er alle klasser innen
turryttere. Svært få av klubbens medlemmer over 30 år, sykler veteranritt. Her burde vi hatt en stor
økning i deltakelsen. Det er ingen økt satsing når det gjelder penger i år. Frøy er den eneste klubben i
Oslo-området som har en viss elitesatsing. Når det gjelder satsingen på elite, så er dette i hovedsak
kanalisert til landevei, fordi det er her vi har ryttere. Tidligere år hadde vi en motsatt situasjon hvor det
var terrengrytterne som var de dominerende. Situasjonen i dag er altså motsatt i forhold til for noen år
siden. Rytternes foreldre til eliterytterne stiller opp i veldig stor grad. Dette gjør de gratis. Rytterne
spytter inn svært mye penger selv for å være med på å kjøre på elitelaget. De setter til side skole,
utdanning og jobb. Klubbens bidrag, totalt sett, er liten.
Sven Kr. Jørgensen: Vår identitet av en sykkelklubb tilskrives at vi faktisk har en eliteavdeling. Dette
bidrar til økt rekruttering.
Vidar Handal: Inntekter og utgifter bør følge hverandre noenlunde. Budsjettet viser at vi er en
landeveisklubb. Klarer ikke å se at ikke kontinentallagssatsingen skal belaste klubben for øvrig. Det
spriker mellom inntektene i sponsorinntekter og utgiftene til kontinentallaget. Det har ikke vært noen
trenere fra Frøy på norgescuprittene gjennom 2011. Det har bare vært foreldre som har stilt opp.
Konsekvensen av dette er at tre av terrengsyklistene har forsvunnet fra klubben til andre klubber foran
sesongen 2012.
Tormod Guldvog: Vi har blitt invitert til å komme med innspill. Vi skyter litt feil når vi angriper
elitesatsingen til klubben. Det høres ut som om det egentlige forslaget er at vi bør satse mer på terreng
enn i dag.
Pål Gulliksen: Alle håper at terrenggruppen kommer tilbake.
Øyvin Wormnæs: All idrett er idealistisk. Spørsmålet er balansen i klubben.
Petter: Skjevfordelingen er argumentet i diskusjonen. Ifølge budsjettet får landeveissyklister 7 ganger
så mye for ungdomsrytterne som ungdomsrytterne får på terrenget.
Espen Hillmann: Fire terrengsyklister fikk sykler via klubbens avtale med Foss sykler og Trek i fjor.
Tre av disse fulgte ikke opp de forpliktelsene de hadde i forhold til dette. Vi bør videreutvikle bruken
av trenere. Landeveisungdommen har brukt pengene på en langt bredere satsing enn det som ble nevnt
i forrige innlegg, hvor det ble nevnt at hele beløpet ble brukt på 5 til 10 ryttere, mot 100 ryttere for
tilsvarende beløp for terrenget.
Dirigenten understreker at de ulike gruppene har meldt inn sine behov for årets budsjett. Mye av
diskusjonen burde ha vært manifestert i et budsjettforslag.

Fastsette kontingent
Ivar Kjellhov leste forslaget til kontingent.
Ungdom er fra 10–16 år.
Det kom ingen forslag til andre satser enn som i forslaget.

Kontingenten ble enstemmig satt som foreslått av styre.

Vedta budsjettrammer
Forslagene i budsjettet er rammer. Styret er ikke bundet til de satsene som er satt.
Wenche Eriksson gikk gjennom budsjettet.
Trude Elde: Trener landevei/terreng. Er pengene fordelt? Er dette penger til Carl Erik Pedersen?
Espen Hillmann: Pengene er til trenere, hvor C.E. Pedersen er en av trenere. Pedersen er
kondisjonstrener for alle medlemmer i klubben.
Trude Elde: Stiller Pedersen til treningene i terrenget?
Espen Hillmann: Han stiller treningsprogram som er til fritt bruk. Rytterne må betale en egenandel på
kr 2200 for seniorrytter og kr 1 500 for juniorryttere. Hovdenes og andre er trenere for terrenget. Han
vil lage program som alle ryttere kan bruke til kondisjon, tilpasset ungdom og senior.
Øyvin Wormnæs: Budsjettet og regnskapet mangler noter og forklaringer. Det er ikke transparent, i
og med at tallene er så skjeve. Barn og ungdom må opp. Andelen for grasrotandeler er et fint tilskudd,
og det er fint om vi kan få flere deltakere på en slik post. Har mottatt flyers fra andre idrettslag, hvor
man har oppfordres til å støtte idrettslaget gjennom Grasrotandelen.
Ivar Kjellhov: Kan Øyvin hjelpe oss med å få flere folk til å merke sine midler til Grasrotandelen til
Frøy?
Øyvin Wormnæs: Synes det er underlig at man ikke kan komme med forslag uten å bli spurt om å
gjøre noe.
Ivar Kjellhov: Alle forslag som kommer opp, er forbundet med arbeid. Vi trenger folk til å hjelpe oss
med jobben.
Jørn Michalsen: Man skal komme med forslag uten at man får krav om å gjøre noe samtidig.
Grasrotandelen er gode penger å ta med seg.
Trude Elde: Kan den nye Facebook-gruppen brukes til inntekt? Hvorfor arrangerer vi ritt som vi taper
penger på?
Espen Hillmann: Vi får ikke inn penger via Oslo Sykkelfestival lenger. Vi skulle gjerne hatt høyere
inntekter ved egne ritt.
Terje Hullstein: Det har aldri vært god butikk i å arrangere ritt i Norge. Mange går ut av klubbene for
å gå inn i andre klubber, for at folk ikke gidder være med på å arrangere ritt selv. Hvor ender vi med
en slik utvikling? Det er en kostnad med å arrangere sykkelritt. Svært mange turryttere i klubben
hadde nok vært glade for å slippe å arrangere ritt, men uten dem hadde det ikke vært noen ritt.
Ivar Kjellhov: Styret ber om myndighet til å øke utgiftene med inntil 10 prosent, i den grad inntektene
økes tilsvarende. Slik har det vært alltid. kontinentallaget har reklameverdi i motsetning til mye av det
andre arbeidet vi bedriver.
Odd Hjort-Sørensen: Budsjettet vedtas som en retningslinje. Om vi får inn en stor sponsor som
tilfører klubben store midler, vil 10 prosent være en liten økning. Muligheten til å øke budsjettet bør
ikke tallfestes.
Ivar Kjellhov: Man må ha en tallfesting. Dette unngår man ved å innkalle handlingsfrihet.

Petter Farstadvoll: Ønsker mer penger til barn og unge i budsjettet.
Espen Hillmann: Enig. Men dette bør da tallfestes. Budsjettet er satt opp med basis i de
tilbakemeldingene man har fått i forkant av budsjettarbeidet. Ber om et forslag på bordet. For
eksempel øke barne- og ungdomsarbeid med for eksempel kr 25 000 mot et underskudd i budsjettet.
Trude Elde: Det er enklere å skaffe sponsor til barneidrett. Disse krever bare en rapport tilbake med
bilder og skrift om hvordan pengene har kommet til gode. De krever ikke noen form for annonsering.
Jørn Michalsen: Skal budsjettet økes på barne- og ungdomsarbeid, så må man komme med et
tallfestet forslag og en begrunnelse om hva pengene skal brukes til.
Odd Hjort-Sørensen: Styret går videre med det som har kommet frem som synspunkter. I budsjettet
er det en pott på kr 50 000 som det kan søkes om underveis.
Det stemmes over forslaget om styret kan øke utgiftene med inntil 10 prosent. Dette ble vedtatt
enstemmig.
Budsjettet som helhet ble vedtatt enstemmig.

Valg
Glenn Roar Berge gjorde rede for valgkomiteens arbeid. Styret har bestått av Sven Kristian Jørgensen,
Pernille, Jan Bodin og Glenn Roar Berge.
Valgkomiteens innstilling ble gjort rede for. Det er ikke funnet leder for ritt- og
arrangementskomiteen. Det nye styret fikk fullmakt til å utnevne denne.
Katrine Hofstad ønsker at det opprettes en ny funksjon hvor man har en kontaktperson for aktive
damer. Katrine ønsker selv å fylle denne funksjonen. Forslaget ble mottatt med applaus.
Svein Kristian Jørgensen trakk seg som medlem i valgkomiteen, til fordel for Runa Strømsheim.
Bakgrunnen er at Sven mener det er viktig at terrenggruppa er representert i valgkomiteen.
Samtlige valg ble foretatt med akklamasjon. Listen over tillitsvalgte gjengis til slutt i referatet.

Tildeling av hedersbevisninger
Hans-Ivar Aalerud mottok pokal for å ha gjort en stor innsats for klubben over mange år som
gruppeleder i gruppe 3 og deretter i gruppe 4. Disse gruppene har vokst veldig mye de siste årene og
miljøet har blitt veldig fint.
Peder Eriksson gir seg som leder for terrenggruppa og fikk blomster for sin innsats.
Lasse Johanssen har sittet i styret i ti år og trekker seg nå fra styret. Lasse fikk blomster for den flotte
blomsterbuketten og i tillegg burde han fått alle de hedersbevisningene som han allerede har fått.
Ivar Kjellhov trekker seg som leder og fikk blomster for svært lang innsats. Han har sittet i styret i fem
år nå og har tidligere sittet som leder i ett år. Han har sittet i styret i en årrekke. Ivar ble også utnevnt
til æresmedlem i IF Frøy! Gratulerer!

Avslutning
Nyvalgt leder Jørn Michalsen takket for tilliten, og takk for en engasjert debatt. Han gledet seg til å ta
fatt på arbeidet som leder for IF Frøy.

Tillitsvalgte i IF Frøy valgt på årsmøtet 14. februar 2012
Styret:
Leder:
Nestleder/leder landeveiskomité:
Sekretær:
Kasserer:
Leder terrengkomité:
Leder ritt- og arrangementskomité:
Leder dugnadskomité:
Materialforvalter/klær:
Leder rekrutteringskomité:

Jørn Michalsen
Espen Hillmann
Lene Pernille Østberg
Wenche Madsen Eriksson
Vidar Handal
Are Trøan
Christin Becker
Geir Westgaard

Terrengkomité:
Leder:
Kontakt terreng senior:
Kontakt ungdom og barn:

Vidar Handal
Gunnar Johnsen
Trude Elde

Landevei:
Leder
Koordinator turgruppene:
Koordinator aktiv:
Kontakter elite:
Kontakter gruppe 1:

Kontakter gruppe 2:
Kontakter gruppe 3:

Kontakter gruppe 4:
Kontakt veteraner:
Kontakt ungdom:
Kontakt kvinner tur:
Kontakt kvinner aktiv:

Espen Hillmann
Terje Hullstein
Ivar Kjellhov
Pål Gulliksen
Gunnar Landa
Jan Bodin
Viktor Lorentz
Roger Arenberg
Geir Westgaard
Roar Eide
Geir Tresselt
Lars Moe
Øyvind Danielsen
Jan Roger Olsen
Sidsel Grøndalen
Per Christian Mørk
Ivar Kjellhov
Ragnhild Vilming
Katrine Hofstad

Ritt og arrangementskomité:
Medlemmer:

Dataansvarlig:
Sekretariatsansvarlig:

David Nordli
Håkon Zahl
Ann Kristin Tøftum
Steinar Knutsen
Stein Tveraaen
Lasse Johansen
Bjørn Birkeland
Sidsel Grøndalen

Dugnadskomité
Leder:
Medlemmer:

Are Trøan
Bjørn Strøm:
Finn Sveiven
Steinar Forsmo
Geir Akselsen
Ann Eli Mavrakis
Anne May Guerrero

Medlemsservice

Sidsel Grøndalen

Valgkomité
Leder:
Medlemmer:

Glenn Roar Berge
Jan Bodin
Pernille Augedal
Runa Strømsheim

Sponsorkomité
Medlemmer:

Ivar Kjellhov
Espen Hillmann
Pearce Connoly
Sven Kr. Jørgensen

Revisor
Reviderer og
godkjenner årsoppgjør:
Assistent:

Eirik Bergersen
Terje Hullstein

Web
Redaktør www.froy.org:
Redaksjonsmedarbeider
og forumansvarlig:

Sven Kr. Jørgensen
Per Allan Johansson

Lovkomité
Medlem:

Kyrre Rørstad
Ørnulf Pedersen

Øvrige valg:
Styret fikk fullmakt til å utnevne representanter til ISU, årsmøte i OCK i 2013 (representanter for årsmøtet i
2012 er alt utpekt) og andre aktuelle møter.

Oslo, 14. februar 2012

Kyrre Rørstad, referent (sign)

Pål Gulliksen (sign)

Hans-Ivar Aalerud (sign)

