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, Sidsel Grøndalen
Mandag 15. april
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.
Vedtak: Godkjent

Jørn/
Alle

Terrengsykling i Østmarka
Oppsummering av arbeidet så langt

Vidar/Jørn/
Trude/alle
Jørn/Espen/alle

Årsmøte OCK/organisering av Styrkeprøven
Videre arbeid
Geir/alle
Rent idrettslag
På nettsiden må det fokuseres og lage linker til Rent Idrettslag. Link til Ren
idrettsutøver må også ligge der. Alle aktive sykelister i Frøy må gå igjennom
Ren idrettutøverprogrammet.
Få folk kjent med Rent Idrettslag på årsmøter, gruppemøter og klubbkvelder.
Finnes det flagg vi kunne hatt med når vi arrangerer ritt for å synliggjøre Frøys
holding til doping enda mer.
Vedtak: Generell beredskapsplan skal lages – hvor også dopingarbeidet blir en
del av planen. Hva skjer når en utøver blir tatt?, dette må med i planen.
Egen trase for rundbane
Vidar og Trude – lage en egen trase som brukes i rundbaneritt, flere andre
klubber har laget en slik trase. Vidar tror dette må til hvis vi skal få arrangere
NorgesCup i fremtiden.

Vidar/Jørn/alle

Sponsorarbeid 2013
Espen har en ganske god oversikt over hvilke firma som allerede er kontaktet
og hvilke svar disse har levert. Espen har også god oversikt på kontinentalaget
Frøy-Bianchi.
Ny avtale med Maxpuls.
Infolink, sponser trøyer til FrøyKids.
Kan vi har ”lønnede” selgere? evt. lage en modell for betaling av evt. selgere.
Espen, Jørn sender det de har til Sven.
Bør det være flere steder hvor annonsene ligger på nettsidene?

Sven/Jørn/alle
Vidar/Espen/
Sven/Sidsel

2.

Retningslinjer og praktisk gjennomføring av startavgiftbetaling
Frøy vil gjerne dekke startavgifter, men det er regler for dette.
For barn og ungdom dekkes alle startavgifer
Vedtak: For mastercup (tidligere veterancup) både i terreng og landevei dekker
Frøy startavgifter hvis en har fullført mer enn 3 ritt – gjelder MasterCup og NM
(IKKE ranking) Det er totalt 14 slike ritt for landevei og 13 for terreng. Det blir
like regler for alle.
Rytterne legger selv ut startavgiftene, og vil få tilbakebetalt ved utfylling av et
skjema hvor det kommer frem: hvilket ritt, startnummer, plassering. DNSer
telles ikke.

Vidar/Espen/
Sven/Sidsel

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Varberg til helgen.
Betaling for trøyene, FrøyKids,. 200 kroner – enten via lapp eller en lørdag etter
(sørenesens har stengt, for kortterminal)
Ønske om å kjøre en avsluttning/motivasjonstur, Italia. Frøy kan sponse litt, til
en treningssamling. Flott at det er en god drive på ungdomssiden. Men slike
samlinger bør ligge i forkant av sesongen
Henriette er tatt ut på landslaget i terreng. (Terrengnytt.no)
Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite og Team FrøyBianchi”
Treningskveld med comp – men åpent for alle Frøyere.
Bra med Frøyere på Stjernetråkken, 2 seiere til Frøy.
Frøy ligger foreløpig på en 2. plass i Mastercup.
Norgescup neste helg i Sandnes. 7-8 ryttere i senior (tre F-B) 1 junior
Rangert som Norges nest beste klubb akkurat nå.
Veldig populære i Taiwan. Litt sykdom etter turen. og derfor var forrige ukes
tur til Russland litt dårligere resultatmessig.
Reiste i går til Russland, 6 ryttere.
Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Terrengsykkelerittet:
Begynt å kalle inn dugnadsfolk, 160 er kalt inn foreløpig. Vi trenger mins 80
personer til dette rittet, som nå er fulltegnet.
Godt med informasjon til vakter på dette rittet (og andre). Slik at de er forberedt
til evt. ”innspill” fra publikum. Det er ikke umulig at det kommer folk som
absolutt ikke liker at vi er i terrenget og sykler.

Vidar
Espen/

Bjørn

United bakeries, 8 mai
Klubbmeserskap
Norgescupen – Jørn skal i møte med forbundet
Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Se tidligere punkt

Sven

Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Fadderordningen er oppe og går.

Geir

3.

Rapport/innspill fra draktansvarlig
Vinterjakke: 1 200,Bukse: 1 000,Trøye 500,Langermet: 600,Vindvesten: 500,Vanlig shorts: 500,Elite shorts: 1 000,Sokker: 125,Hansker:, korte 300,Buff: 100,Lue/Hals: 200,900 – nye lyckradrakter/trøye – egen bestilling. Håkon tar i mot bestillinger og
bestiller fra Inverse.

Christin

4.

Økonomi – budsjett – medlemskap - administrative oppgaver
Espen tar med oversikt på elitelaget neste gang.

Wenche/alle

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker

Jørn/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover

Alle

7.

Eventuelt

Alle

