Møteinnkalling
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 23. april 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.
Godkjent uten kommentarer
Prioritering av styremøtet, vi holder oss til saksliste og holder tiden

Jørn/
Alle

Ny nettside for IF Frøy
Har fått forslag, med ønske om innspill.
Sponsorene må være synlige, ikke la siden ligge åpen før den er klar for
bublisering

Jørn/alle

Forespørsel om samarbeid med trial‐syklister
Se tidligere utsendt epost
Vedtak: Frøy står formell arrangør av NC i Trial på Motorsenteret ved
Hvervenbukta. De som vil sykle Trial kan melde seg inn i Frøy, på helt normale
vilkår. De driver sin aktivitet i klubben.
Idrettsforsikning for IF Frøy
Vedtak: IF Frøy tegner en forsikring
Barneansvarlig i styret
Vedtak: Vidar Handal blir barneansvarlig i styret

Jørn/Sven/alle

2.

3.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Ungdomsgruppa: sliter litt, og føler seg litt overlatt til seg selv. Vi må finne god
oppfølging til disse. Kanskje få noen gode treningsøkter med noen gode
seniorer. Dette må taes nå, ellers kan vi miste dem. Finn ut hvordan trening de
ønsker seg. Teknisk trening, bruke gode ressurser i klubben på trening.
Mengdetrening må rytterne klare selv.

Vidar

Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite og Team Frøy‐
Trek”
Gruppe 1: 2 seire på Stjernetråkken, forslag om å ha en lapp med navn og
telefonnummer til nærmeste pårørende. Dette burde alle som IF Frøyere ha,
oppfordring legges på nett.
Ungdomsgruppa: trenger en ansvarlig med barn i denne aldersgruppa, Ivar
jobber med dette.
Elite: 2 ganger på Mallorca i våres, 5 gutter med til Sorchi, og Sigurd vant U23
klassen. Cher de Loir. Styret er imponert over innsatsen til Team Frøy‐Trek.

Espen/Pål/Ivar

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Jørn tar kontakt med Lasse etter møtet,
Rapport/innspill fra dugnadskomiteen
Ligger godt an til de første arrangementet, venter på mer info om
sykkellandsbyen.
Rapport/innspill fra webredaktøren
Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Pierce /Espen/Ivar jobber med avtaler.
Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Fadderordning: En mal på hvordan fadder ordningen gjennomføres. Liste med
hvem som er fadder på hver trening ligger på nettsidene. Godt mottatt av nye
ryttere.
Stand på Østensjøskole for aktive barn – en helg rett etter skolestart. Dette skal
vi få til. Terrenggruppa Kidz får henvendelsen av Geir.
Rapport/innspill fra draktansvarlig

Lasse
Are

Sven
Espen/Ivar
Geir

Christin

4.

Økonomi – budsjett – medlemskap ‐ administrative oppgaver
Espen orienterte om budsjettet i elitesatsningen.
Ellers ingen kommentarer

Wenche/alle

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker
En del frafall av medlemmer.
Kontaktet av Moss CK for et samarbeid på undomsryttere på landeveien, de tar
kontakt med oss for videre samtaler.
Abid Raja skal sykle med oss Enebakk Rundt

Jørn/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover
Mandag 11. juni blir neste styremøte.

Alle

7.

Eventuelt

Alle

