Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte I.F Frøy

Innkalt:

Espen Hillmann, Lene Østberg, Vidar Handal, Geir
Westgaard, Christin Becker, Are Trøan, Wenche
Madsen Eriksson, Jørn Michalsen, Lasse Johansen, Terje
Hullstein, Sven Kr. Jørgensen, Pål Gulliksen, Ivar
Kjellhov,
Tirsdag 6. november 2012
kl 18.00. Ekeberg, Osloidrettens hus
Jørn Michalsen

Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:
Saksliste:

Ansvar

1.

Velkommen og rett på sak.
Godkjenning av referat fra siste styremøte.
Vedtak: Godkjent

Jørn/
Alle
Espen/Jørn/alle

Kontinentallag 2013
Avvikle Trek som sponsor. Ny sponsor Bianchi. Ivar jobber med oppgjørsrot i
Trek. Oslo cyclekrets kan være interessert å bruke Carl Erik i forbindelse med
Styrkeprøven.
8 ryttere har signert for neste år. 4 til på listen.
Nye nettsider
Blir presentert på klubbkvelden
Klubbkveld 15. november - agenda
Hans Falk, sportssjef i NCF er hovedforedragsholder.
Nye nettsider vises fram.
Sørensen/Bianchi?
Premieutdeling.
Dugnadspremiering
Henriette Elvrum Handal tildeles vandrepokalen for beste sportslige prestasjon.
Lederen fikk fullmakt til å peke ut av vinneren av vandrepokalen til
ungdomsrytter med best fremgang.
Rent idrettslag.

Jørn/Per Allan

Jørn/alle

Budsjett 2013
Første diskusjon om dette. Blir et hovedtema på neste møte.
Gruppene må komme med innspill.

Jørn/Espen/alle

Organisering av styret
Jørn sender innspill før møtet
Planen synes vi er god, vi finner folk til sju ”nye” poster. Vedtak: Styret foreslår
at Ritt-og arrangementskomiteen og dugnadskomiteen slås sammen. Endringen
må vedtas av årsmøtet, og bakes inn i loven.

Jørn/alle

Rent idrettslag
Antidoping Norge, 3 steg for å bli godkjent. For å ha kontinentallag må vi få
godkjent dette. Kontinetallaget har også egne ”kontrakter” de må signere
Prøver å få dette klargjort før nyttår. Geir tar kontakt med Antidoping Norge og
får litt tips på hvordan vi skal gå frem.

Geir/alle

Ritt 2013 – orientering datoer og diskusjon om forslag til turritt

Jørn/Are/Lasse/
alle

Nissan Cup 8. mai og 15. august.
Terrengsykkelrittet 20. mai (2. pinsedag).
Norgescup, 7 september (er søkt NCF, men ikke tildelt ennå).
Klubbmesterskapene
Eget ritt – mellom Stjernetråkken og Enebakk Rundt? Jan, Terje og Ivar, Are – er
klare for idéen om et Frøyritt. Tur og Veteran klasser, terrenggruppene stiller til
dugnad.
Vedtak: Vi går for et ritt den 21. april 2013.

2.

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

Vidar
Espen/Pål/Ivar

3.

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Rapport/innspill fra dugnadskomiteen
Rapport/innspill fra webredaktøren
Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Rapport/innspill fra draktansvarlig
Vi venter med bestilling av drakter til sponsoravtalen er i orden.

Lasse
Are
Sven
Espen/Ivar
Geir
Christin

4.

Økonomi – budsjett – medlemskap - administrative oppgaver
Orientering av Wenche på hvordan vi ligger an. Det ser bra ut i forhold til
budsjett.

Wenche/alle

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker

Jørn/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover
Styremøter fremover: Tirsdag 4. desember, tirsdag 8. januar, tirsdag 29. januar.

Alle

Budsjett:
Innspill på neste års budsjett før neste møte altså 4. desember – hva trenger
gruppene i Frøy?

7.

Eventuelt

Alle

