Årsmøte
Tirsdag 16. februar 2016 kl. 18:00
Osloidrettens hus,
Ekebergveien 101
Dagsorden:
1.
Konstituering, valg av dirigent, referent og to personer til å undertegne referatet.
37 fremmøte – inkl. styrerepresentanter
Det var ingen innvendinger mot innkallingen til årsmøtet. Møtet er lovlig satt.
Dirigent: Odd Sørensen, valgt
Referent: Lene Østberg valgt
Til å godkjenne protokollen:
Gunnar Johnsen og Geir Tresselt, valgt
2.
Årsberetning fra styre og komiteer
Enighet om at beretningene til styret leses i sin helhet av leder Jørn Michalsen. De andre gruppenes
beretning leses ikke. Etter hver beretning åpnes det for kommentarer. Godkjenning av beretningene
gjøres til slutt.
Jørn Michalsen leser hele styrets årsberetning for 2015.
Kommentarer til årsberetningen til styret - ingen kommentarer fra salen
Elite – ingen kommentarer fra salen
Ungdom - ingen kommentarer fra salen
master, landevei – ingen kommentarer fra salen
tur, landevei - ingen kommentarer fra salen
Terreng, elite - ingen kommentarer fra salen
Terreng, senior - ingen kommentarer fra salen
Terreng, ungdom - ingen kommentarer fra salen
10-12 gruppa - ingen kommentarer fra salen
6-9 år - ingen kommentarer fra salen
Ritt og arr - ingen kommentarer fra salen
Rekrutering - ingen kommentarer fra salen
Sponsor - ingen kommentarer fra salen
Tillitsvalgte IF Frøy - ingen kommentarer fra salen
Alle årsberetninger for 2015 ble enstemmig vedtatt

3.

Regnskap og revisors beretning

Wenche går gjennom tallene pr. 31.12. 2015.
Spørsmål til regnskapet for 2015
Litt forvirring – men Wenche fant feilen i de utdelte papirene.
Budsjettallene for 2015 på utlevert regnskap stemmer ikke. Det har falt ut to budsjettposter –
NM 320 000,- og kjøp av drakter 200 000,- på utgiftssiden. Derfor ser det ut som vi har budsjettert
med 504 000,- i overskudd for 2015, men det har vi altså ikke. Årsmøtet i fjor godkjente at IF Frøy
skulle gå ca. i null.
Oppsummering, første underskudd på mange år. Styret har lært og kommer til å ha en enda tettere
oppfølging neste år. Se årsmelding fra styret for en nærmere forklaring på underskuddet. Det ble
etterlyst et mer detaljert regnskap for elitesatsningen i fjor, dette har kasserer, ta kontakt med Wenche.
Regnskap 2015
Enstemmig vedtatt
Revisors beretning
Enstemmig vedtatt
4.

Innkomne forslag

1) Forslag fra styret til ny lov for IF Frøy
Forslag til ny lov ligger vedlagt sakspapirene. Bakgrunnen for forslaget er ny lov norm for idrettslag
vedtatt av Norges Idrettsforbund, og som IF Frøy er forpliktet til å følge. Endringene vil ikke ha
praktiske følger for driften av klubben.
Hele loven voteres for: Enstemmig vedtatt
2) Frøy 2020 – strategiplan for IF Frøy
Forslaget til strategiplan ligger vedlagt sakspapirene. Planen er tidligere behandlet på medlemsmøte
25. januar, og innspill fra det møtet er tatt med i planene. Nærmere gjennomgang vil bli gjort på
årsmøtet.
Liten anmerkning – rett dagens antall medlemmer under rekrutering til ca. 800 (side 5)
2 anmerkninger til Sportslig – elitenivå.
Siste punkt – endring : Stille sportslige og andre krav til ryttere og støtteapparat som er med på
satsningen.
Salen lurer på denne formuleringen: IF Frøy skal ha et tilbud for syklister som ønsker å konkurrere på
elitenivå i Norge, med prioritet på egne ryttere
Nytt forslag til formulering: IF Frøy skal ha et tilbud for syklister som ønsker å konkurrere på elitenivå
i Norge. Det er klubbens intensjon at ryttere som har vokst opp i klubben også hjelpes fram i et
eliteperspektiv.
Strategi til votering: Enstemmig vedtatt

3) Forslag/innspill fra Arne Hanssen
IF Frøy er en stor klubb, med mange engasjerte medlemmer, både blant dem som har vært medlem i
40 år, eller de som «bare» har vært her i én sesong. Felles for alle er at vi identifiserer oss med IF Frøy
og klubbens identitet, hva klubben står for, og visuelt hvordan vi ser ut.
Diskusjonene rundt draktfarger og design er; i IF Frøy som i mange andre sykkelklubber, noe som
engasjerer. En utfordring er at slike drakt- og fargediskusjoner ofte går ut over; og «brenner» ressurser
som bedre kunne vært brukt på andre sider av klubbens drift.
Jeg tror at det å felle ned IF Frøy sine farger som en del av vår lov vil være med på å gi en bedre
langsiktighet når det gjelder vår identitet, og en del av diskusjonene om drakt og farger faller da bort.
En slik langsiktig tenkning tror jeg vil gjøre at både gamle og nye medlemmer kan kjenne seg igjen i
klubben, også når trendene er andre en de som til enhver tid er gjeldende.
Jeg tror at selv om en bestemmer seg for et sett med grunnfarge, vil det fortsatt være rom for å
videreutvikle vår identitet, og at det fortsatt vil være gode muligheter til å forbedre både vår
draktdesign, og ellers IF Frøy sin profil.
Styrets forslag til vedtak:
Innspillet oversendes Styret til videre vurdering.
Styrets forslag til vedtak: enstemmig vedtatt
Forslag 4 fra Arne Hanssen
IF Frøy bør endre sin organisasjonsstruktur ved at en etablerer en egen
gruppe, eller komité for informasjonsteknologi.
Bakgrunn:
Dersom en leser IF Frøy sin strategiplan for 2016–2020 finner man en fremoverlent holdning med
fokus på at klubben skal være best i landet med hensyn til god og åpen kommunikasjon, dette ved
hjelp av nettsider, og ulike sosiale kanaler. Videre ønsker IF Frøy å gi de tillitsvalgte best mulig
arbeidsforhold, og sørge for at det blir mest mulig attraktivt, gøy og forutsigbart å jobbe som frivillig
ved våre ritt.
Videre pekes det på at mange av IF Frøys strategier og visjoner skal kunne løses ved hjelp av ét eller
flere digitale samhandlingsverktøy. Eksempler her er verktøy som kan håndtere innkalling og
administrering av dugnadspersonell, kommunikasjon med frivillige under arrangement, påmelding, og
andre sekretariatsoppgaver.
Ritt- og arrangementskomiteen har også en visjon om å kunne dokumentere arbeidet som de ulike
fagrollene som et sykkelarrangement er avhengige av. Slik at denne kunnskapen i større grad er
uavhengig av person, og at dette vil være med å lette arbeidet med å rekruttere frivillige til
klubbens mange oppgaver. Alle disse visjonene og ideene som her nevnes er i stor grad avhengig av
informasjonsteknologi, både for å fasilitere for videreutvikling, og for drift. Jeg er derfor overbevist
om at IF Frøy bør ha en egen teknologigruppe dersom vi skal greie å nå mange av
de målene som klubben legger opp til.
Hvordan en organiserer; og hvilke føringer og ansvarsområder denne teknologikomiteen bør få, er noe
som jeg mener styret i IF Frøy bør utrede. Men jeg tror det kan være naturlig at en i første omgang
knytter denne nye komiteen opp mot den eksisterende ritt- og arrangementskomiteen siden vi ser at
nettopp rittkomiteen fremover vil ha mange behov som jeg tror at teknologigruppen vil kunne være
med på å løse.

Styrets innstilling:
Styret støtter forslagets intensjon.
Styrets forslag til vedtak:
Forslaget oversendes Styret for videre oppfølging.
Styrets begrunnelse:
Forslaget peker på behov og utfordringer for oppfølging av den foreslåtte strategiplan. Styret vil måtte
iverksette en rekke tiltak for å sikre gjennomføringen av planen, og det foreslåtte tiltak må settes inn i
denne sammenheng.
Styrets forslag til vedtak: enstemmig vedtatt
Forslag 5 fra Tor Magnus Kolflaath
Frøy oppretter en design- og profilgruppe. Den ledes av Eelco van Weerdhuizen og Tor Magnus
Kolflaath. Alle medlemmer i Frøy kan være med gruppen. Gruppen har som mandat å jobbe frem et
eller flere forslag til design og profil for Frøy. Det er ingen føringer for design, gruppen står åpen for
alle forslag og ideer. Et eller flere forslag vil presenteres for avstemning i ekstraordinært årsmøte like
over sommeren. Hensikten er å modernisere, tydeliggjøre og få en mer helhetlig profil og
designuttrykk for klubben.
Styrets innstilling:
Intensjonen i forslaget støttes.
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet oppretter en design- og profilgruppe ledet av Eelco van Weerdhuizen og
Tor Magnus Kolflaath. Øvrige medlemmer av gruppen oppnevnes av styret etter forslag fra gruppens
ledere, eller fra andre medlemmer i IF Frøy, innen 1. april 2016. Gruppen skal fremme et eller flere
forslag til design og profil for Frøy. Gruppen skal i arbeidet be om innspill fra Frøys medlemmer for å
sikre en åpen prosess med hensyn til forslag og ideer. Forslaget, eller forslagene, skal behandles senest
behandles av årsmøtet 2017, eller årsmøte i samsvar med vedtektenes paragraf 13 (ekstraordinært
årsmøte).
Styrets forslag til vedtak: 3 avholdene, resten stemte for styrets vedtak.
Kommentarer fra salen:
Ta med historikken, ikke bare de som roper høyest her og nå. Styret må være med på dette, sjekke
bredden i komiteen og la ”alle” få si sin mening.
5.
Fastsette kontingent
Styret foreslår at kontingenten forblir uendret i 2017. Det betyr følgende satser neste år:
Voksen 850,Ungdom 450,Barn 6 til 9 år: 150,Familie 1100,Støttemedlem 250,Kommentarer fra salen:
Bør det stå noe om hvordan familiemedlemskapet fungerer noe sted?
Mulig vi kan se på forholdet – Voksen/Ungdom/Familie?
Styret ser på disse to kommentarene mot neste årsmøte.
Kontingentene voteres: Enstemmig vedtatt

6.

Vedta budsjett

Kommentarer til budsjett
Jørn:
Redusering av sponsorinntekter for å være realistiske.
UB cup/Kalas – arrangere bare ett ritt i år men vi har også et UCI ritt
Inntekt «Egneritt» – økt fordi vi har en søknad inn om støtte til disse rittene
Gran Fondo – 200 000 i dugnadspenger
Artskonto: 7793 – økt støtte til Birken og Styrkeprøven – fordi vi i strategiplanen sier at vi skal satse
på dette.
Vidar/Håkon om Elitesatsing i terreng og landevei
Like rammer for terreng og landevei, 7 ryttere begge i grener totalt 14 eliteryttere i IF Frøy pr. 1. mars
2016. Kontrakt for hver rytter, og en egenandel på 3500,- pr. rytter.
Hvorfor har vi ingen senior herreryttere som kjører for IF Frøy?
– svar: Kan være flere grunner, dessverre ville ikke Frøy Bianchi gutta være med videre på elitesatsningen vi nå tilbyr. Vi har mange som er på vei opp, men vi har ikke noen som er på elite nivå
akkurat nå.
Kommentar til 3160 og Gran Fondo som utgjør 20% av budsjettet – mye penger hvis vi ikke får disse
inntektene inn.
Svar: Grunnen til at dette står slik er at IF Frøy forventer at vi skal få inn støtte fra kommunen og fra
Gran Fondo. Dette får vi klarhet i før sesongen starter, og vi justerer hvis vi mot formodning får
avslag.
Det ble noen kommentarer om navnene på artskontoene, og det er litt forvirring, derfor kommer det en
henstilling til styret: Pass på hvilke navn vi bruker på kontoene – og lage en manual/forklaring på hver
artskonto. Hva ligger i hver konto, en forklaring på dette så det er lettere å forstå.
Godkjenning av budsjett: Enstemmig vedtatt
7.

Valg

Alle de foreslåtte ble valgt ved akklamasjon.
Listen med tillitsvalgte ligger som vedlegg
8.

Tildeling av hedersbevisninger

Jørn takker for tilliten.
Jørn takker av Lene Østberg, Bjørn Strøm og Espen Hillman (Espen får også hedersmerke med ½
krans) og Finn Sveiven.
Jan Bodin får hedersmerke med ½ krans.
Trine Hansen får pokal for å ha profilert klubben på en særdeles positiv måte.

Gunnar Johnsen

Geir Tresselt

Vedlegg:

Valgkomiteens innstilling til Styret – IF Frøy 2016
ROLLE
Hovedleder
Nestleder

NAVN
Jørn Michalsen
Haakon Selje

Sekretær
Kasserer
Leder terrengkomite
Leder landeveiskomiteen
Leder ritt- og arrangementskomite
Leder sponsorkomiteen
Materialforvalter/klær
Leder rekrutteringskomiteen
Vararepresentant styret

Arne Hanssen
Wenche Elizabeth Madsen Eriksson
Vidar Handal
Gunnar Landa
Nina M. Grude
Tor-Magnus Kolflaath
Christin Becker
Geir Westgaard
Celine Solheim

MEDLEMSSERVICE
Kontaktperson

Sidsel Grøndalen

TERRENG
Leder terrengkomite

Vidar Handal

Kontakt senior
Kontakt kvinner
Koordinator Frøy kids
Hovedtrener Frøy Kids
Hovedtrener ungdom
Oppmann 7-9 år
Oppmann 10-12 år
Påmelder
LANDEVEI
Leder landeveiskomiteen
Kontakt junior og ungdom
Kontakt Frøy comp
Kontakt Frøy comp
Koordinator turgruppene
Kontakt gruppe 1
Kontakt gruppe 1
Kontakt gruppe 2
Kontakt gruppe 2
Kontakt gruppe 3
Kontakt gruppe 3
Kontakt gruppe 4
Kontakt gruppe 4
Kontakt kvinner

Øyvin Wormnæs
Mette Simonsen Vollseth
Elisabeth Sørli

Bente Brembo
Mette Ekeland
Frank Solem

Gunnar Landa
Sven Jørgensen
Jan Bodin
Terje Hullstein
Geir Tresselt
Martin Ihler
Dagfinn Bang-Johansen
Geir Westgaard
Steinar Rød Nilsen
Øyvind Øen Danielsen
Håkon Dreyer
Hans-Ivar Aalerud
Brian Iversen Dahl
Trine Hansen

Masterkontakt
Masterkontakt

Jan Bodin
Bjørn Ole Langø

RITT- OG ARRANGEMENTSKOMITE
Leder
Nina M. Grude
Sekretariatsansvarlig
Sidsel Grøndalen
Innkallingsansvarlig
Finn Aslaksen
Logistikk- og transportansvarlig
Pål Olsen
Medlem
Simen Tollersrud
Medlem
Lasse Johansen
Medlem
Trine Hansen
Medlem
Arne Hanssen
Medlem (klubbmesterkap tempo)
Geir Akselsen
Løypeansvarlig, terreng
Trond Larsen
Løypeansvarlig, terreng
Tor Otto Strøm
SPONSORKOMITEEN
Leder

Tor-Magnus Kolflaath

Medlem
Medlem
Medlem

Christin Becker
Morten Riis Andersen?
Joakim Karlsen?

REVISOR
Revisor

Sven Kristian Jørgensen

Revisor

Pål Gulliksen

WEB
Webredaktør

Per Allan Dahl Johansson

REPRESENTASJON

VALGKOMITE
Leder
Medlemmer

Styret får fullmakt til å utpeke
representanter til årstinget i NCF
Region Øst og eventuelt andre
representasjonsoppgaver.
Foreslått av styret
Bjørn Strøm
Lene Østberg
Nina Malme Gulbrandsen
Lorentz Tanner
Glenn Berge
Steinar Rød Nilsen
Morten Johansen

