Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte I.F Frøy

Innkalt:
(forfall i rødt)

Lasse Johansen, Peder Eriksson, Jørn Michalsen, Sven K.
Jørgensen, Espen Hillmann, Geir Westgaard, Christin
Becker, Pål Gulliksen, Wenche Madsen Eriksson, Ivar
Kjellhov, Terje Hullstein, Gunnar Johnsen, Trude Elde.
Tirsdag 5. april 2010
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.
Referatet ble godkjent uten kommentar. Revisor blir invitert til et av de to
kommende styremøtene.

Ivar/
Alle

Terrenggruppas planer for 2011
Peder/Ivar/
- Hvilke planer har terrenggruppa for 2011?
terrenggruppa/
- Hvilke forventinger har styret til terrenggruppa?
alle
- Hvilke forventinger har terrenggruppa til styret?
- Diskusjon
Turgruppa senior består av ca 30‐50 personer. Målsetningen er å vokse for å
kunne dele opp i grupper. Slik det er nå er det stor nivåforskjell mellom
deltakerne. Alltid en fast person som til å lede gruppene. Det arbeides med et
eget opplegg for jenter/damer, med teknikk som hovedprioritering. Første økt er
27. april.
Ungdom 12‐ 15 år består av 10 til 15 aktive, og er delt inn i to grupper. Anders
Hovdenes skal ta seg av noen treninger. Viktig å få med de eldste på Norgescup
og Nissan Cup.
Barnegruppa er fra aldersgruppe 6 til 12 år. Gruppene har lagt vekt på å ha faste
planer, og det har skapt stor interesse. Mestring på sykkelen er prioritert, ut fra
den enkeltes forutsetninger. Gruppa har samarbeid med friluftsbarnehager, og
har fått mange medlemmer med det. Planlagt samling på Skeikampen i august.
Viktig at lederne har politiattester. Trenerkurs prioriteres, spesielt blant
ungdom som kan trene de yngste. Viktig å tenke på hvordan progresjonen skal
være med hensyn til konkurranser. Positivt at flere kjører Nissan Cup. Årets
første uoffisielle trening var i går 4. april
Plan for rekrutteringsarbeidet i IF Frøy
- Innspill fra rekrutteringsansvarlig Geir
Styrets forventinger til rekrutteringsarbeidet
- Diskusjon
Punktet ble utsatt til neste møte, da rekrutteringsansvarlig ikke var til stede.

Geir/alle

2.

3.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Se under punkt 1.

Peder

Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite”
Frøybilen for eliten kommer i midten av april.
Terrenggruppa har kommet godt i gang. Første trening i dag 5. april. Strategier
for gruppene er lagt. Lederne i turgruppene har hatt egen ledersamling, og det
har vært avholdt eget møte for hele turgruppa.
Konkurransesesongen for eliten begynner denne uken på Mallorca. Så følger et
par ritt i Danmark før Norgescupen åpner 1. mai.
Juniorlaget drar til Belgia på ritt.
Eventuell overnatting under NM i Skien ble diskutert. Styret bevilget 15.000
kroner. Dette gjelder elite og rekrutt elite.
Heros ungdomsryttere ønsker treningssamarbeid med IF Frøy.

Espen/Pål/Terje

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Ikke tilstede, men hadde sendt orientering pr epost.

Lasse

Rapport/innspill fra dugnadskomiteen
Are
Dugnadskomiteen er i gang. Innkalling til første Nissan Cup er sendt ut. Det var
diskusjon om hvem i klubben som skal være fritatt.
Rapport/innspill fra webredaktøren
Ikke til stede. Diskusjon om hvem som skal ha rettigheter til å legge ut på
nettsiden diskuteres på neste side.

Sven

Rapport/innspill fra sponsoransvarlig

Espen/Ivar

Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Ikke til stede.

Geir

Rapport/innspill fra draktansvarlig
Drakter bestilt 4. april. Damebuksene økes med 50 kroner pga av ekstra god
padding.
.
Økonomi – budsjett – medlemskap ‐ administrative oppgaver
Regnskapet ble gjennomgått. Listene for innetrening sjekkes.

Christin

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker
Årsmøtet i OCK er utsatt pga at regnskapet ikke var ferdig. Ny dato er ikke
bestemt.

Ivar/Lasse/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover
Inkludert møteplan for høsten, dato for strategisamling og viktige datoer for
vinteren.
Neste styremøte er mandag 4. mai klokken 18.00.

Alle

7.

Eventuelt

Alle

4.

Wenche/alle

