Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte I.F Frøy

Innkalt:
(forfall i rødt)

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
Mandag 10. september 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.
Referatet ble godkjent uten kommentarer

Jørn/
Alle

Kretsmesterskap neste helg
Jørn legger frem noen punkter til diskusjon
Planleggingen av kretsmesterskapet pågår for fullt, Påmeldingen har vært litt
svakere enn vi håpet på, men tar seg opp.

Jørn/Lasse/Are/
Espen/alle

Ritt 2013
Hvilke ritt bør vi arrangere i 2013? Bør vi søke NM i 2014? Diskusjon
som bør lede frem til avgjørelse på neste møte.
Frøy har fått forespørsel fra NCF om å arrangere NM i rundbane i 2013. Det ble
en grundig diskusjon om dette og ritt generelt. Enighet om at klubben må se på
hvordan vi organiserer ritt‐ og arrangementskomiteen og dugnadskomiteen, og
hvordan vi får medlemmer til å stille på dugnad uten for mye arbeid for
komiteen. Dette arbeidet må prioriteres framover. På bakgrunn av at mye er
uavklart med hensyn til hvilke medlemmer komiteene får neste år, mener styret
det er uklokt å søke NM. Øvrige ritt skal besluttes på neste styremøte. Samtidig
må vi diskutere klubbens fremtidig politikk på området. Det ble også lufter
tanker om å arrangere et turritt på landeveien. Vedtak: Klubben takker nei til
henvendelsen om å arrangere NM i 2013.

Jørn/alle

Kontinentallag 2013
Planer for neste sesong
Espen orienterte om sportslige resultater, økonomi og planer for 2013.
Regnskapet for 2012 ser ut til å bli litt under budsjett. Det jobbes med sponsor
for utstyrt, samt øvrige sponsorer. Henvendelser er sendt ut til en rekke mulige
samarbeidspartnere.

Espen/alle

Vidar/alle

Terrengsatsing 2013
Det innkalles til møte med aktuelle ryttere i aldersgruppen fra 15 år og oppover
med tanke på å høre på ønsker om satsing for 2013. Vi har mange unge ryttere
som rykker opp til 12‐13‐årsklassen. Disse trenger trenere og ledere. Gruppen
har ønske om å kunne gi trenerne litt utstyr, samt noe service på sykler. Styret
var positivt til dette, men det må ses i sammenheng på ytelser til andre. Vidar
og terrenggruppa arbeider videre med planene.
Tillitsvalgte 2013
Arbeidet med å sette sammen listene over tillitsvalgte for 2013 bør starte nå., jf.
flere av punktene over. Valgkomiteens inviteres til neste styremøte

Jørn/alle

Innetrening vinteren 2012/2013
Lasse har innhentet tilbud fra Skullerud. Vedtak: Vi opprettholder samme
tilbud som i fjor, dvs. mandag, onsdag, torsdag og fredag. Til neste styremøte
beregnes totalkostnaden, og avgiften bestemmes.

Lasse/alle

Klubbkveld
Klubbkvelden avholdes torsdag 15. november på KFUM‐huset. Forslag til
hovedforedragsholder mottas med takk på neste styremøte.

Lasse/Jørn/alle

2.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Se over.
Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite og Team Frøy‐
Trek”
Se over.

3.

Vidar

Espen/Pål/Ivar

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Se over.

Lasse

Rapport/innspill fra dugnadskomiteen
Se over.

Are

Rapport/innspill fra webredaktøren
Lite å melde. Ny webside er planlagt lansert på klubbkvelden.

Sven

Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Se over (under punkt kontinentallag).

Espen/Ivar

Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Se over (under terrengsatsing).

Geir

Rapport/innspill fra draktansvarlig
Drakter i størrelser som mangler er på vei inn.

Christin

4.

Økonomi – budsjett – medlemskap – administrative oppgaver
Regnskap ble gjennomgått. Det ser ut til å være god kontroll.

Wenche/alle

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker

Jørn/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan framover
Styremøter framover: Mandag 8. oktober, tirsdag 6. november, tirsdag 4.
desember, tirsdag 8 januar, tirsdag 29. januar.
Årsmøtet er foreslått lagt til tirsdag 12. februar.
Vedtak: Årsmøtet 2013 avholdes tirsdag 12. februar. Møtelokale i Idrettens Hus
er bestilt.

Alle

7.

Eventuelt

Alle

