Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte I.F Frøy

Innkalt:
(forfall i rødt)

Lasse Johansen, Peder Eriksson, Jørn Michalsen, Sven K.
Jørgensen, Espen Hillmann, Geir Westgaard, Christin
Becker, Pål Gulliksen, Wenche Madsen Eriksson, Ivar
Kjellhov, Terje Hullstein, Karl Egil Stubsjøen.
Tirsdag 1. mars 2010
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.
Ivar refererte fra årsmøte otg innledet om neste års arbeid. Geir ble spesielt
ønsket velkommen som rekrutteringsleder. Lederne i terrengkomiteen inviteres
til neste styremøte.
Referatet ble godkjent uten kommentarer.

Ivar/
Alle

Karl Egil
Innspill fra revisor mht fullmaktsmatrise
Utsatt til neste styremøte.
Plan for styrearbeidet kommende år
Plan for rekrutteringsarbeidet tas opp på neste styremøte. Rekruttering av
ledere på ungdomssiden er et viktig poeng.
Jørn vil jobbe med hvordan informasjonsarbeidet. Tas opp på møtet i mai.

Ivar/
Jørn/alle

Jørn/Sven/alle
Status arbeid med nye å finne leder i dugnadskomiteen
Are Trøan har takket ja til å stille som leder i komiteen, og ble valgt av styret.
Dugnadskomiteen skal organiseres litt annerledes i år, med mer spesifikt ansvar
for enkeltoppgaver. Are går dermed ut av Ritt‐ og arrangementskomiteen, og
nytt medlem der bør finnes.

2.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Det jobbes med felles opplegg for transport til ritt med andre klubber.
Planleggingsmøter pågår, blant annet med hensyn til treningsopplegg for
juniorene. Henriette Elvrum er kommet med på Team Talent i United Bakeries.

Peder

Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite”
Espen/Pål
Mallorca Rundt går i begynnelsen av april. IF Frøy stiller lag der. Retningslinjer
for hvordan elitetsatsingen skal drives, må legges ut på nett. Det samme med en
presentasjon av elitelaget. Det ble diskutert hvordan vi best kan sørge for
hvordan ryttere som aspirerer til elite eller rekrutt elite tas vare på. Pål lager sak
til nettet om treningsdagbok fra Olympiatoppen som alle kan bruke.
Terje har hatt møte med gruppelederne i tur. Veldig stor entusiasme. Fellesmøte
for alle gruppene avholdes 29. mars. Han vil samarbeide med Gunnar i
terrenggruppa tur. Terje luftet ideen om av Veterancuprytterne bør være en del
av elitegruppa. Den debatten tas senere. Terje sørger for at det lages et notat
som legges fram til styret.

3.

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Lasse
Lasse ba om datoer for klubbmesterdatoer. Lasse kommer med forslag med
datoer omtrent på samme tid som i fjor. Jørn påtok seg ansvaret for sekretariatet
under Norgescupen lørdag 21. august. Dugnadskomiteen skal ha
planleggingsmøte 8. mars. Eget barneritt under Terrengsykkelrittet lørdag 21.
mai
Sven
Rapport/innspill fra dugnadskomiteen
Den nyvalgte lederen var ikke til stede.
Rapport/innspill fra webredaktøren
Lavt antall besøk om dagen. Aktiviteten bør økes, jfr planen om styrearbeidet.
På grunn av spam må alle som registrerer seg bli godkjent, og alle innlegg fra
medlemmer som ikke er logget inn er, må godkjennes. Det presiseres at Erlend
Wiik er generelt kontakt for nettsiden (ikke terrengkontakt), og at han ansvaret
for forumet. Alle tillitsvalgte bør sende inn et portrettbilde av seg til listen over
kontakter.

Espen/Ivar

Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Ivar/Espen
Komiteen har hatt møte med Herbalife. Avtalen med Mazda er fullført. Bildet av
bilen med eliterytterne legges på nettet. Ivar lager en oversikt over hva klubben
tilbyr

4.

Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Geir kommer med innspill til neste styremøte – jfr. tidligere punkt

Geir

Rapport/innspill fra draktansvarlig
Status over drakter skal settes opp til neste styremøte.

Christin

Økonomi – budsjett – medlemskap ‐ administrative oppgaver
Ikke mye å si om budsjett og regnskap foreløpig.

Wenche/alle

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker
Ivar orienterte om driften i OCK. Det har vært mye arbeid med å få system på
økonomistyringen.

Ivar/Lasse/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover
Inkludert møteplan for høsten, dato for strategisamling og viktige datoer for
vinteren.
Datoer for styremøtene er tirsdag 5. april, mandag 2. mai, mandag 6. juni,
mandag 8. august, mandag 5. september, mandag 3. oktober, tirsdag 1.
november, tirsdag 5. desember, tirsdag 3. januar og tirsdag 7. februar.
Peder og Jørn ble valgt som representanter på OCKs kretsting 31. mars. I tillegg
ble Pål valgt og Sven som vararepresentant.

Alle

7.

Eventuelt
Intet ble tatt opp under eventuelt.

Alle

