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,, valgkomiteen
Tirsdag 5. november 2013
kl 18.00. Ekeberg, Osloidrettens hus
Jørn Michalsen

Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:

1.

Saksliste:

Ansvar

Velkommen
Godkjenning av referat fra siste styremøte. Referat fra oktober kommer.

Jørn/
Alle

Frøy i 2014 – organisering, tillitsvalgte, satsinger
Jørn/Pernille/alle
Styret: Alle idrettslag skal ha en nestleder som ikke har andre funksjoner. Derfor
må vi finne en nestleder. F.eks en foreldrer i barnegruppen. Bjørn Strøm trekker
seg fra styret, det samme gjør Håkon Selje som skal i militæret.
Ellers fikk Glenn og valgkomiteen med seg en fyldig liste på aktuelle navn til de
personene som kan tenkes å komme inn driften av Frøy.
Budsjettprosess 2014
Forslag til styret før neste styremøtet. Må nok jobbe mer med sponsorinntekter.

Jørn/alle

Utmerkelser på årsfesten/klubbkveld
Terje Hullstein – æresmedlem
Finn Sveiven – halvkrans
Grethe Foss – halvkrans
Phan Aage Hauggård- Klubbmester
Jon Breivold - Fremgangsrike rytter
Team Frøy-Bianchi, lagseier i Tour Taiwan - Beste sportslig resultat

Jørn/alle

Oppdatering om Styrkeprøven AS og etablering av region Øst
Kristian Tollefsen, Holmenkollen er leder i styret i Styrkeprøven AS. Ivar
Kjellhovd er vår representant i styret. Jørn får fullmakt til å ta med seg de han
vil på møte i etablering av region Øst.

Jørn/Ivar/alle

Ritt 2014 – evnt søke NM 2015
Terrengsykkelrittet, nye folk. Antakeligvis litt mer jobb for oss. Arne Matias
Strand har overtatt som leder av rittet. Allerede i gang med planlegging.

Jørn/Bjørn/alle

NM 2015? terrengrundbane - Jørn har hatt møte Rune Gjøs, sykkeldirektør i
Oslo kommune. Oslo kommune vil støtte/er positive til et slikt prosjekt mest
sannsynlig. Oslo kommune vil ha store idrettsarrangementer til byen for å vise
frem IdrettsOslo.
Hvis vi sier ja, bør sponsorkomiteen allerede kunne jobbe med dette, sammen
med rittene vi skal ha i 2014.
Rittet erstatter et av de andre rittene vi arrangerer i 2015. Rittet vil gå i starten av
juli 2015.
Vedtak: Vi søker.
Sven/Jørn/alle
Salg av Enjoykort
Ørjan Faye-Holm blir logistikkansvarlig på dette. Jørn har laget forslag om
fordeling av kortene til gruppene. Håkon hjelper Jørn.
Jørn
Oppdatering skadet syklist
Detgår stadig bedre med Inge Møen, og han har planer om å sykle tandem med
sin bror. Vedtak: Forslag om at Frøy ordner en tandemsykkel til disse ble
vedtatt. Vi bruker våre kontakter og det trenger ikke koste klubben mye kroner.

2.

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

Vidar
Espen/

3.

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Ikke noe spesielt nå.
Rapport/innspill fra draktansvarlig

Bjørn
Sven
Geir

4.

Økonomi – budsjett – medlemskap - administrative oppgaver
Vi må være obs på medlemskontingent som er vår hovedinntekt, og
aktivitetsnivået må derfor justeres. Men i år har vi også kjøpt drakter som for
nesten 600 000. Dette vil være en utgift i år, men inntekter neste år.

Wenche/alle

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker

Jørn/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover

Alle

7.

Eventuelt

Alle

Christin

