Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte I.F Frøy

Innkalt:
(forfall i rødt)

Lasse Johansen, Are Trøan, Peder Eriksson, Jørn
Michalsen, Sven K. Jørgensen, Espen Hillmann, Geir
Westgaard, Christin Becker, Pål Gulliksen, Wenche
Madsen Eriksson, Ivar Kjellhov, Terje Hullstein
Mandag 3. oktober 2011
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.
Referatet ble godkjent uten merknader.

Ivar/
Alle

Arbeid fram mot årsmøte 2012 – rekruttering av nye tillitsvalgte og ev.
endringer i organiseringen.
Valgkomiteen er i gang med arbeidet og har hatt sitt første møte. Pål påpekte at
det kan være behov for en koordinator for damer elite.

Ivar/alle

Hvilke ritt skal Frøy arrangere neste år?
Vedtak: To Nissan Cup, Skullerudrittet, Landeveiscupen og Terrengsykkelrittet
(sammen med Fri flyt). Frøy tar initiativ til styremøte i Oslo Sykkelfestival for å
diskutere om et evt arrangement neste år.

Ivar/Peder/
Espen/alle

Hvilken egenandel skal vi ta for innetrening i 2012
Ingen økning for ungdom. Treningsavgift for voksne 700

Alle

2.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Ikke til stede. Det rapporteres om fortsatt høy aktivitet, også blant de yngre.
Pål påpekte at alle som trener yngres må ha politiattest.

Peder

Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite”
Espen/Pål
Gruppe 1 i tur ønsker å kjøre lagkonkurranse og kjøre med tempodrakter,
tempohjelmer og tempohjul. Terje kommer tilbake på neste møte med konkret
opplegg for satsingen og hva som ønskes av økonomisk støtte.
Elitesesongen ble avsluttet i Bergen i helgen. Magnus Børresen vant fellesstarten
med Andreas på tredjeplass i rankrittet søndag. Sigmund Nesset ble nummer
seks. Magnus ble nummer fire og Andreas nummer seks i NC‐avslutningen
lørdag. God innsats også i Roserittet for en stund siden. Magnus ble kretsmester
for senior og Asbjørn Hillmann kretsmester for junior midt i september.
Nivået blant eliterytterne i Frøy er hevet det siste året, og treningsinnsatsen er
enorm. Pål mener at organiseringen rundt rittene har vært god. Planleggingen
av neste sesong er i gang. Styret ga honnør for god innsats både til rytterne og
støtteapparatet.
Espen orienterte om diskusjonene om å etablere kontinentallag. Bærum, Asker,
Glåmdal og Frøy er invitert til å bli med i en slik satsing. Espen kommer tilbake
på neste uke etter å ha sjekket mer. Da skal også elitesatsingen for 2012
diskuteres nærmere.

3.

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Ikke til stede.

Lasse

Rapport/innspill fra dugnadskomiteen
Klubbmesterskap for terreng ble arrangert forferdelig uvær. Komiteen skal ha
oppsummeringsmøte neste onsdag.

Are

Sven
Rapport/innspill fra webredaktøren
Ikke til stede.
Espen/Ivar
Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Ivar og Espen skal ha møte med Trek med tanke på sponsorkontrakt neste år.

4.

Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Mange henvendelser og nyinnmeldinger.

Geir

Rapport/innspill fra draktansvarlig
Ikke til stede.

Christin

Økonomi – budsjett – medlemskap – administrative oppgaver
Oslo Cyklekrets skylder 42.000 kroner fra Sykkelfestivalen i fjor. Faktura må
sendes. Espen samordner med Wenche.

Wenche/alle

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker

Ivar/Lasse/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover
Neste styremøte er tirsdag 1. november. Resten av styremøtene før årsmøtet er
første tirsdag i hver måned.

Alle

7.

Eventuelt

Alle

