Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte I.F Frøy

Innkalt:

Espen Hillmann, Lene Østberg, Vidar Handal, Geir
Westgaard, Christin Becker, Bjørn Strøm, Wenche
Madsen Eriksson, Jørn Michalsen, Ola Jorde, Geir
Tresselt, Ivar Kjellhov
Mandag 5. mai 2014
kl. 18.00. Ekeberg, Osloidrettens hus
Jørn Michalsen

Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:

1.

Saksliste:

Ansvar

Velkommen
Godkjenning av referat fra siste styremøte.
Vedttak: Refratet godkjent

Jørn/
Alle

Styrearbeidet 2014
Jørn/alle
Vi følger opp arbeidet som startet forrige gang.
Etterlyser leder i ritt og arrangementskomiteen, 70% av Jørns tid går med til ritt
og i tillegg har han mange andre oppgaver i klubben. Dette går utover Jørn sine
oppgaver både som leder i klubben og i ritt og arrangementskomiteen. Vi må ha
noen i løpet av året til å ta denne oppgaven.
Jørn lurer på om Geir og valgkomiteen kan begynne og jobbe med å få tak i en
leder til komiteen i løpet av sommeren. Geir kontakter: Trude, Kariann, Øyvind,
Tor, Lars. For å få lnoen tips til foreldre som kanskje kan bli leder i denne
komiteen. Ring gjerne Bjørn om arbeidsmengden. Trenger ikke en sykkelist til
dette, men en som er godt til å administrere.
Frøys ritt i 2014
Orientering om fremdrift.
Første UB-cup på onsdag, Jørn tror alle nøkkelpersoner er på plass, ting er
under kontroll.
18. juni er neste UB cup som vi arrangerer.
Terrengsykkelrittet har vi kontroll på, mangler et par sektorledere. Møte med
FriFlyt neste uke. 700 påmeldte til nå.
NM-masters, søknader sendt, nettsiden er oppe å står. hotell OK, Siggerud og
Nordbyhallen er booket.
Vidar avklarer om vi skal bruke Skullerud eller Haraløkka på UCIrittet i
september.
Geir Akslesen har sagt ja til å stille som ansvarlig for klubbmesterskapene.
Komite NM terreng 2014
Vidar har sendt epost til Lillehammer. Tvbiten i fjor kostet 60000,-

Jørn/alle

Jørn/Vidar/alle

Sponsorarbeidet i Frøy
Sponsorpakke, lage forskjellige pakker som kan kjøpes. Men en enhetlig
prisprofil. som kan gjøre salgsarbeidet lettere.
Hafslund var mer interessert i Boasson Hagen enn i Frøy. Det forstår ikke vi.
Har begynt å se på finansiering av kontinentallaget for kommende sesonger. Ny
tanke – se utenfor Norge, da gutta ofte sykler ritt andre steder for eksempel
Norsk sjømat eksport – stort marked i Taiwan.

Bjørn/Alle

Terrenganlegg Grønmo
Befaring på torsdag 8. mai.

Jørn/alle

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Norgescup på Fiskum, god deltakelse fra Frøy. Både Tempo og Rundbaneritt,
noen pallplasseringer. Se saken på nettsiden vår. Mange flere folk på dette rittet
i år enn tidligere år.
Helgeøyatråkket – Petter Stiland 3. plass.
140 frøyryttere påmeldt til UBcup denne uken.
Flere nye damer som har begynt i terreng siste tiden.

Vidar

Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite og Team FrøyBianchi”
Siden sist har Frøy Bianchi vært i Russland (i vindfulle dager), Norges
cupåpning i Skien, kjørt i Danmark og i Østfold.
Ringerike og Hadeland til helgen.
100 ryttere på Enebakk Rundt.
Masterrytterne er godt i gang med å sanke poeng.
Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Godkjenne politiattester for trenere i barnegruppe.
Rapport/innspill fra draktansvarlig
Nye drakter på vei, Chris legger ut når det kommer ny levering på FB /forum.
Ser på løsning for å bestille uådde størrelser, tempo- og triatlon og andre
spesialprodukter.
Rapport fra Styrkeprøven
Ivar var ikke til stede, men Espen kunne fortelle at påmeldingen har tatt seg litt
opp.

Espen

3.

Økonomi – budsjett – medlemskap – administrative oppgaver

Wenche/alle

4.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker
Forslag fra Arne Hanssen om endring i forhold til distanser i fellesstart i
klubbmesterskapet. Vedtak: Damer/Jenter og ungdomsklasser opp til 14 år
kjører kort løype. Menn i junior/senior klassene kan også kjøre kort løype.
Resultatene bli lagt fortløpende etter de som har fullført langløype i respektive
klasse. 2 startpuljer, de som kjører 2 runder starter først.

Jørn/alle

2.

Jørn
Bjørn
Geir
Christin
Ivar

5.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover
Styremøte mandag 2. juni.

Alle

7.

Eventuelt
Bydelsdager i Østensjø i slutten av mai, denne gang sier vi nei da vi ikke har
plass til flere unge i klubben.
Deltakelse i NM master – gratis for IF Frøy ryttere.

Alle

