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
Mandag 11. juni 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, ok.

Jørn/
Alle

Oppsummering vårens arrangementer
Are/Lasse/
Alle ritt vel gjennomført. Veldig mye jobb med å få folk til å stille opp. Vi må ta Jørn/alle
det opp hvor viktig det er at alle bidrar, kanskje på et tidligere tidspunkt? Vi bør
ta opp dette til høsten igjen. Hvilke ritt vi bør satse på og når.
Lasse/Jørn/alle
Kretsmesterskap i september
Kontroll på terreng løypa, tempo på Hverven. Usikkert når det gjelder
fellesstart landevei. Alternative, Follo rittet løypa eller gamle klubbmesterskap
løypa eller Ås løype. Ivar, Espen, Pål og Terje bør være med å arrangere dette.
Vi trenger en kiosk. Dette må barnegruppa ordne og de vil få inntektene.
Kommer til å trenge 40-50 stykker pluss nøkkel personer denne helgen.

Vidar/alle

Terrengsatsing for å få flere aktive ryttere
Utsettes til neste styremøte.
Ny nettside for IF Frøy
Per Allen presenterte forslag til den nye hjemmesiden til Frøy. Styret er fornøyd
med arbeidet, og vi anbefaler at gruppa til Per Allan fortsetter jobben. Aksjon:
Ivar presenterer offisielle IF Frøy logoer for styret for godkjenning.
Felles Frøy-samling våren 2013?
Aksjon: presentere dette på årsmøtet i november. Vi spør Roald om ham kan
påta seg denne jobben.

Sven/Jørn/alle

Geir/alle

2.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”

Vidar

Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite og Team FrøyTrek”
Laget har vært med på flere NC ritt. Laget har egen facebook side som følges av
ca. 200. Sigurd Nesset er tatt ut til U23 landslaget i Rogaland Grand Prix.
Vedtak: Klubber dekker bare start kontingent for ritt som er godkjent av Carl
Erik og Espen (normalt NC, NM, KM og rankritt).
Aksjon: Laget bør være mye mer synlig. Ny web side bør være en god
anledning til og bli mer synlig.

Espen/Pål/Ivar

Terje poengterer at det har vært mange ulykker på tur landevei denne våren.
Hva som er årsaken vet man ikke.

3.

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Rapport/innspill fra dugnadskomiteen
Rapport/innspill fra webredaktøren
Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Har laget materiell for presentasjon for noen større sponsorer. Har mer enn 1520 selskaper på lista.

Lasse
Are
Sven
Espen/Ivar
Geir
Christin

Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Aksjon: Jørn og Geir utarbeider et forslag til Frøy brosjyre.
Rapport/innspill fra draktansvarlig
Kortterminal er på plass og vil brukes for drakt salg og under egne ritt. Ønsker
å ta med buff i sortimentet.
4.

Økonomi – budsjett – medlemskap - administrative oppgaver
Wenche/alle
Espen ga en klar og tydelig oversikt over kostnader for Team Frøy – Trek. Styret
er fornøyd med oversikten.

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker
Jørn/alle
Sykkellandbyen ble avlyst. Dette betyr at klubber mister 70.000 NOK i inntekter.
Aksjon: Vi følger nøye med på økonomien fremover.

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover

Alle

7.

Eventuelt
Styret mener at vi trenger flere personer for å betjene alle oppgavene tatt i
betraktning at vi nå er nesten 900 medlemmer. Vi tar opp dette til høsten.

Alle

Styre godkjente budsjett for gruppe 1 for Lillehammer Oslo på 16.000 NOK.
Neste styremøte 6. august. Jørn er borte da, og Espen leder møtet.
Styremøte i september blir 10. september.

