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, Bjørn
Strøm

Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:

Mandag 8. august 2011
kl 18.00. Ekeberg, Osloidrettens hus
Jørn Michalsen

1.

Saksliste:

Ansvar

Velkommen og rett på sak.
- Godkjenning av referat fra siste styremøte.
Referatet godkjent uten kommentarer.

Ivar/
Alle

Oppsummering Sykkellandsbyen 2011
Erfaringen er at et eventuelt arrangement neste år må planlegges i god tid.
Resultatet ble bra, selv om vi burde hatt flere medlemmer tilgjengelig for å
bidra.

Ivar/Jørn

Ivar/alle
Start av arbeid fram mot årsmøte 2012 – rekruttering av nye tillitsvalgte
Ivar trekker seg som leder (som varslet i fjor høst). Viktig at det arbeides med å
finne kandidater både til dette vervet og andre verv. Valgkomiteen inviteres til
neste møte. Lasse har også gitt beskjed om at han ikke stiller til gjenvalg. NB:
Viktig at alle tenker gjennom om deres grupper er korrekt organisert eller om
det bør gjøres på andre måter/med andre funksjoner.
2.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Ikkje til stede. Mye aktivitet om dagen. God innsats blant annet i NM. Henriette
ble norsk ungdomsmester i sprint. Styret gratulerer Henriette med flott innsats.
Barnegruppa har vært på Skeikampen.

Peder

Espen/Pål
Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite”
Topp ti i alle øvelser i NM. Gode resultater også ellers, blant annet i Tønsberg
firedagers. Stadig flere av eliterytterne får gode resultater. Katrine Hofstad har
også gjort det bra.
Støtteapparatet rundt de yngste på landeveien må forbedres.

3.

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Det blir en kort markering og ett minutts stillhet under Skullerudrittet, i
forbindelse med at det er nasjonal minnemarkering etter terrorangrepet i juli.
Rimelig grei kontroll i forhold til arrangementene.
Fristene for å søke Norgescupritt/UCI‐ritt kommer om ikke så lenge. Lasse
sjekker ut.
Lasse kontakter SATS med hensyn til trening neste år. Det vurderes å leie
gymsal en gang i uka. Lasse sjekker.

Lasse

Rapport/innspill fra dugnadskomiteen
Vi har i utgangspunktet nok folk til Nissan Cup, Skullerudrittet og Oslo
landeveiscup.

Are

Sven
Rapport/innspill fra webredaktøren
Ikke til stede.
Espen/Ivar
Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Ingenting å melde.
Geir
Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Stadig mange henvendelser kommer. Brosjyren vi planlegger bør ferdiggjøres
nå. Fadderordningen på landevei fortsetter.
Christin
Rapport/innspill fra draktansvarlig
Bankterminal kjøpes. Wenche ordner dette. Terminalen kan også brukes i
forbindelse med ritt.
4.

Økonomi – budsjett – medlemskap ‐ administrative oppgaver
Wenche redegjorde for budsjettet. Pc ble kjøpt i forbindelse med
sykkelfestivalen, og skal blant annet brukes i forbindelse med ritt.

Wenche/alle

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker

Ivar/Lasse/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover
Neste styremøte er mandag 5. september.
Lasse nevnte at vi må tenke på dato for klubbkveld.

Alle

7.

Eventuelt

Alle

