Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte I.F Frøy

Innkalt:

Espen Hillmann, Lene Østberg, Vidar Handal, Geir
Westgaard, Christin Becker, Are Trøan, Wenche
Madsen Eriksson, Jørn Michalsen, Lasse Johansen, Terje
Hullstein, Sven Kr. Jørgensen, Pål Gulliksen, Ivar
Kjellhov, Glenn Roar Berge
Tirsdag 4. desember 2012
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

Kontinentallag 2013
Papirer sendt UCI, tour of Taiwan, Sorchi, Danmark (uke med UC- ritt) Polen
rundt – før sommer – Sibu etter sommeren.
Kontinentallaget søker Oslo Cyklekrets om reisestøtte til eliterytterne.
Elitesatsing 15–16 junior i Oslo. Kassebil (felles for klubbene) Carl Erik og andre
leder til bruk på styrkeprøven (8 timer i måned) 270 000 i penger + bil.

Espen/Jørn/alle

Budsjett 2013
Gruppene kommer med innspill før jul
Terreng
Utgifter Terreng elite/rekrutt øke til 40 000,Utgifter terreng ungdom/barn øke til: 70 000,Ønske om en henger i klubben: 20 000,-

Jørn/alle

Team Bianchi/Frøy Elite
Økning i budsjett til 700 000,- mot at det kommer inn penger i sponsormidler.
Kommer det ikke inn midler beholder vi budsjettet, som det er.
Carl Erik skal jobbe mer for oss, og trenerposten økes til 200 000,Valgkomiteens arbeid
Jørn/Glenn
Komiteen begynner nå med arbeidet for å finne nye. Glenn får flere navn på folk Roar/alle
som vi tror er gode.
Forslag om at Sponsorkomiteen byttes ut i sin helhet, nye friske folk inn., ev.
lederen i denne komiteen bør møte på styremøtene.

Rent idrettslag
Alle i styret må lese gjennom de tre dokumentene som ble sendt med epost.
Geir lager en handlingsplan med de punktene vi ble enige om. Sendes ut som
vedlegg.

Geir/alle

Ritt 2013 – orientering datoer og diskusjon om forslag til turritt
Fått Norgescup 7. september, siste ritt i Norgescup, bankett etterpå?
”Frøyrittet” – turritt i første omgang, men på sikt utvide arrangementet. Legge
det på høsten, tidlig i september – sesongavslutning hos oss. Mulig søndag 8.
september 2013. Rundbane, gamle klubbmesterskapsløypa.
Vedtak: Are, Terje og Ivar jobber videre. Vi går for 8. september.
Revidering av klubbens lov på grunn av ny lovnorm fra NIF

Jørn/Are/alle
Jørn
Jørn/Trond/alle

Klubbutvikling – med Trond Olsen
Trond presenterte seg selv og opplegget med klubbutvikling
Vedtak: Vi prøver ut klubbutvikling

2.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite og Team FrøyTrek”

Vidar
Espen/Pål/Ivar

3.

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Rapport/innspill fra dugnadskomiteen
Rapport/innspill fra webredaktøren
Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Rapport/innspill fra draktansvarlig

Lasse
Are
Sven
Espen/Ivar
Geir
Christin

4.

Økonomi – budsjett – medlemskap – administrative oppgaver
Draktsalg bør byttes med salg av Frøuniform – moms årsåker

Wenche/alle

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker

Jørn/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover
Styremøter fremover: Tirsdag 4. desember, tirsdag 8. januar, tirsdag 29. januar.
Årsmøtet er tirsdag 12. februar. Forslag styremiddag: Tirsdag 22. januar (ble
vedtatt)

Alle

7.

Eventuelt

Alle

