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, Are Trøan, Pål Gulliksen, Wenche Madsen
Eriksson, Ivar Kjellhov, Terje Hullstein
Tirsdag 30. mai 2010
kl 18.00. Ekeberg, Osloidrettens hus
Jørn Michalsen

Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:
Saksliste:
1.

2.

Ansvar

Velkommen og rett på sak.
Ivar/
Alle
- Godkjenning av referat fra siste styremøte.
Godkjent med den kommentaren at 15.000 kroner ble vedtatt til rittet rytterne er
invitert til i Riga,
Sykkellandsbyen 2011
Jørn orienterte. Sponsorkomiteen får ansvaret for salget av stand. Arbeidet
Arrangementskomiteen ledes av Jørn. Trude, Peder og Lasse er også med.
Arbeidet i begge komiteene starter umiddelbart

Jørn/Ivar/alle

Hvordan få mer trykk på informasjonsarbeidet og nettsiden
Vi legger ut sak på nettet om at vi trenger journalister/fotografer som kan lage
reportasjer til vår egen nettside og for eksempel Syklingens verden.
Jørn får adgang til å publisere. Vi bør ha en sak om Frøy på Wikipedia. Jørn
spør Ørnulf.

Jørn/Ivar/Sven/
alle

Rekrutteringsbrosjyre
Geir og Jørn orienterte om arbeidet.

Geir/Jørn

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Ikke til stede. Karianne Mørstad har deltatt i Norgescup utfor. Hun trenger
utfortrøye med Frøy‐profilering. Chris får oppgaven å sjekke dette.

Peder

Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite”.
Espen/Pål
For turgruppene er Nordmarka rundt er avviklet med god kjøring. Både gruppe
1 og 2 har kjørt raskere enn tidligere år. Treningene er tøffe, men gode.
Eliten har få deltakere i junior og ungdom. Peder Hagen har kjørt meget bra i
15‐årsklassen. Totalt seks ryttere i junior.
Elitelaget har syklet fire ritt, hvor Frøy har markert seg som beste amatørklubb.
Innsatsen har vært meget imponerende, og spesielt fordi laginnsatsen er god. I
tillegg har klubben tre jenter som skal sykle Norgescup. Planer for elitesatsingen
tas opp som eget punkt på neste møte.

3.

Rapport/innspill fra ritt‐ og arrangementskomiteen
Tre gode ritt (Nissan Cup, Terrengsykkelrittet og klubbmesterskap tempo) er
arrangert.

Lasse

Rapport/innspill fra dugnadskomiteen
Ikke til stede. Se ellers rapport fra ritt‐ og arrangementskomiteen

Are

Rapport/innspill fra webredaktøren
Se tidligere punkt. Per Allan Johansen har overtatt som ansvarlig for forumet.

Sven

Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Espen/Ivar
Sponsorkomiteen skal ha møte med en ny sykkelbutikk på Holtet. Viser ellers til
punktet om Sykkellandsbyen.
Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Viser til punktet om rekrutteringsbrosjyre. Mye arbeid med å informere nye
medlemmer.

Geir

Rapport/innspill fra draktansvarlig
Ikke til stede

Christin

4.

Økonomi – budsjett – medlemskap ‐ administrative oppgaver
Kasserer ikke tilstede. Espen orienterte om bruk av midlene til elitegruppa.
Anslag for hele sesongen legges fram på neste møte.
Tilsiget av nye medlemmer er jevnt og bra. Purringer til de som ikke har betalt
kontingenten sendes ut snart.

Wenche/alle

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker
Ivar/Lasse/alle
Ivar har sendt brev på vegne av klubben til Stortingens familie‐ og kulturkomite
med hensyn til forslag om nye regler for bingodrift.

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover
Neste styremøte er mandag 8. august. NB: Dette er andre mandag i måneden.

Alle

7.

Eventuelt
Pål fikk dekket utgifter på ca 1700 kroner til bøker i forbindelse med trenerkurs.

Alle

