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 2. juni 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.
Rettelse: Geir kontakter valgkomiteen i sak om leder i ritt og arr.
komite.

Jørn/
Alle

Styrearbeidet 2014/15
Oppfølging av arbeid med leder ritt-og arrkomite
Status: Geir har kontakt med Liv Runa, og hun har snakket med flere.
Valgkomiteen har et forslag om å legge ut en ”stillingsbeskrivelse” på
nettsidene, det kan jo være en god organisator der ute som kan tenke seg dette
vervet. Ev.t at vi setter opp et ritt og arrangementskurs som flere kan være med.
Mål å få en ny en på plass i løpet av høsten (gjerne før siste ritt vi arrangerer 20.
sept. slik at personen kan få en opplæring der)

Geir/alle

Komite NM terreng 2015/løyper NM og NC 2015
Jørn og Vidar jobber med en komitee, har noen navn på blokka. Sted for
arrangementet må bestemmes snart, Grønmo og Skullerud peker seg ut som
alternativer. Haraløkka har ikke nok høydemetre, og er derfor ikke noe
alternativ. Kanskje vi kan kjøre siste norgescuprittet på Grønmo som en
generalprøve. Første møte i komiteen blir i juni, Vidar har ansvaret for å kalle
inn til dette møte.

Vidar/alle

Forespørsel om samarbeid med Redbike
Vi er positive, Jørn stiller på møte i morgen og vi tar det herfra.

Jørn/alle

Forespørsel om samarbeid Velosenter
Dette ingen tvil med at vi går videre med. Så lenge tilbudet ikke blir dårligere
enn det vi har.

Jørn/Alle

2.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
18 pallplasser i Terrensykkelrittet – Vidar skryter av jobben som er gjort, og han
har fått mange gode tilbakemeldinger. Rittet har fremdeles god standing i
miljøtet, og fylles opp.
Henriette Handal, har syklet godt og har den gule NorgesCup trøya. Etter gode
plasseringer i de to siste helgene.
Det var bare Henriette som stilte i Montebello og Karmøy disse helgene. Vi
skulle ønske at det var flere av juniorene som stilte i Norges Cup helgene. Styret
håper at det blir mange i Horten i august.

Vidar
Espen/

Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite og Team FrøyBianchi”
1 dag i klatretrøye i et ritt i helgen, Fleche de Süd (se mer på Froy.no).
Vi viser oss frem både i Tour of Norway og andre ritt.. Også i Norges Cup viser
juniorerene seg frem.
På vei til Slovakia nå, for å sykle Tour of Slovakia.
NorgesCup i Oslo midten av Juni og på NM Eidsvoll 22. - 29. juni, søndagen blir
det Frøytelt med litt ekstra.

3.

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
18. juni UBcup er neste ritt vi arrangerer.
Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Hendvendelse fra Gunnar Johnsen, kan vi lage en avtale – hvis vi skaffer han
kunder/avtaler vil vi få prosent av disse avtalene. Vi ser på saken.
Jobber med å få kontakter med lokale sponsorer.
Når blir det sendt ut faktura til de sponserene vi faktisk har?
Enjoykort? skal vi selge det i år.
Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Flere som spør om fadderordningen, gode tilbakemeldinger om ordningen.
Flere av som har tatt kontakt, har blitt medlemmer.
Rapport/innspill fra draktansvarlig
Tempodrakter og vanlige trøyer er nå tilgjengelige igjen.
Rapport fra Styrkeprøven
Ivar ikke tilstede.

Jørn
Bjørn

Geir

Christin
Ivar

4.

Økonomi – budsjett – medlemskap – administrative oppgaver
Wenche/alle
Wenche ikke til stede. Vi ser at vi burde hatt noe penger inn på sponsorinntekter
– se over.
Det påpekes at regnskapet ligger litt etter på flere inntektsposter, som f.eks
sponsor, draktsalg og bingoinntekter. Men regnskapet ser ikke usunt ut.

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker

Jørn/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover

Alle

Jørn kan du fylle inn her?

7.

Eventuelt
Alle
Det er ønske om å kjøpe en henger vi kan ha med på ritt, den kan ha flere
bruksområder. I samme diskusjon snakket vi ogsp om lagerplass. Chris finner
ut om henger kan være et alternativ i løpet av høsten og kommer med et forslag.
Magnetskilter? med Frøylogo? hadde det vært noe?

