Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte I.F Frøy

Innkalt:

Espen Hillmann, Lene Østberg, Vidar Handal, Geir
Westgaard, Christin Becker, Bjørn Strøm, Wenche
Madsen Eriksson, Jørn Michalsen, Sven Kr. Jørgensen,
Haakon Selje
Mandag 19. august
kl 18.00. Ekeberg, Osloidrettens hus
Jørn Michalsen

Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:

1.

Saksliste:

Ansvar

Velkommen til høstsesongen i 2013
Godkjenning av referat fra siste styremøte.
Referatet ble enstemmig godkjent

Jørn/
Alle

Oppdatering om Styrkeprøven AS
Jørn orienterte. Aksjetegningsmøte holdes tirsdag 20. august. Slik det ser ut, vil
Frøys andel i Styrkeprøven bli 337.500 kroner. Vi blir da største eier sammen
med BOC og Rye. Selskapet Styrkeprøven AS vil formelt bli stiftet senere i høst.

Jørn/alle

Prosjekt “Sikker Frøy-syklist”
Geir Tresselt orienterer om arbeidet.
Geir er kommet godt i gang med dette arbeidet. Han fortsetter og tar kontakt
med andre klubbmedlemmer, NCF og OCK – og også andre klubber. Planen er
å ha tiltakene klare før neste sesong.

Geir T/Jørn /alle

Jubileumsfest/markering av 85-årsjubileet
Notat fra Terje Hullstein er vedlagt.
Styret var enig i at jubileet bør markes, men på en enkel måte. Det legges opp til
en felles markering en lørdag i november. Her skal det være klubbavslutning
for voksne og barn, og senere en middag/fest som deltakerne betaler for.

Jørn//alle

Mobilitetsdagen 2013.
Se epost fra Bjørn Strøm sendt ut tidligere.
Bjørn sjekker videre hva dette innebærer

Bjørn/alle

Høstens ritt – inkludert klubbmesterskap tempo
Bjørn orienterte om planleggingen. Siste UB Cup-ritt for vår del ble avviklet 14.
august. Planleggingen av Skullerudrittet pågår for fullt. Det ble vedtatt at
klubbmesterskapet avvikles tirsdag 10. september

Bjørn/Jørn/alle

Prioriterte arbeidsutgaver høsten 2013 – satsinger i 2014
Styret kommer tilbake til dette på et senere tidspunkt

Jørn/alle

2.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite og Team FrøyTrek”

Vidar
Espen/

3.

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Ble behandlet under tidligere punkter

Bjørn

Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Sponsorkomiteen har hatt møte, og arbeider med tanke på neste sesong. Sven
Sven
har vært i kontakt med for slag av fordelskort. Det ble vedtatt å gå til anskaffelse
av 500 kort a 250 kroner. Sven tar saken videre.
Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Intet spesielt å melde

Geir

Rapport/innspill fra draktansvarlig
Godt salg av drakter. Chris fortalte om ureglementet kjøp av drakter fra annen
leverandør. Jørn tar saken opp med de det gjelder.

Christin

4.

Økonomi – budsjett – medlemskap - administrative oppgaver
Wenche la fram regnskapstall.

Wenche/alle

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker

Jørn/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover
Styremøter fremover er mandag 7. oktober, tirsdag 5. november, tirsdag 3.
desember, tirsdag 7. januar og tirsdag 28. januar.
Årsmøtet i IF Frøy ble fastsatt til tirsdag 11. februar.

Alle

7.

Eventuelt

Alle

