Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte I.F Frøy

Innkalt:
(forfall i rødt)

Finn Aslaksen, Lasse Johansen, Peder Eriksson, Jørn
Michalsen, Sven K. Jørgensen, Espen Hillmann, Glenn
Roar Berge, Christin Becker, Pål Gulliksen, Wenche
Madsen Eriksson, Ivar Kjellhov, Stine Hafnor, Terje
Hullstein
Mandag 10. januar 2011
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.
Vedtatt uten kommentarer.

Ivar
Alle

Planlegging av årsmøtet, herunder innspill til budsjett for 2011,
årsberetninger fra de forskjellige gruppene og arbeidet med å finne nye
styremedlemmer/tillitsvalgte
Status for arbeidet.
Jørn sørger for innkalling senest 15. januar. Årsberetningene må leveres i løpet
av inneværende uke.
Stine orienterte om valgkomiteens arbeid. Fortsatt ingen leder i
dugnadskomiteen. Geir Westgaard stiller som leder av rekrutteringskomiteen.
De fleste andre vervene er på plass.

2.

/Ivar/
Stine/Sven

Nytt system for medlemskontingent
Status for arbeidet
Giroene er klar for å sendes ut.

Jørn

Ritt 2011 – inkludert Oslo Sykkelfestival
Vi har ikke mottatt svar fra NCF vedrørende Oslo Sykkelfestival. Det betyr at vi
arrangerer Skullerudrittet 21. august.

Ivar/Lasse/
alle

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Mest planlegging. Anders Hovdenes blir teknisk trener for en del av rytterne.

Peder

Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite”
Innetreningene i full gang. Det blir juniorsamling i Belgia i påsken, i samarbeid
med BOC og NTG. Elitelaget skal kjøre Tour de Mallorca 6. til 10. april.

Espen/Pål

3.

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Lasse har vært på møter omkring Nissan Cup. Ønske at noe av kapitalen i
Nissan Cup skal brukes til et minnefond. Styret er positivt til det, men ønsker
mer informasjon.

Lasse

Rapport/innspill fra dugnadskomiteen
Ikke til stede

Finn

Rapport/innspill fra webredaktøren
Ikke til stede

Sven

Rapport/innspill fra sponsoransvarlig

Espen/Ivar

Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig

Glenn

Rapport/innspill fra draktansvarlig

Christin

4.

Økonomi – budsjett – medlemskap – administrative oppgaver
Wenche sjekker pris for bankterminal.
Wenche orienterte om regnskapet.
Forslag til budsjett og innspill til dette ble grundig diskutert. Det gjelder blant
annet innspill til barneavdelingen i terrenggruppa. Styret var enig om å fremme
opprinnelig innstilling. Budsjettrammene som skal legges fram for årsmøtet ble
vedtatt.

Wenche/alle

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker
Vi har fått brev fra Rye med ønske om samarbeid omkring utvikling av
trafikkforhold. Jørn svarer på brevet. Frøy mener dette bør gå gjennom Oslo
Sykkelkrets, men støtter ellers forslaget.

Ivar/Lasse/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover. Forslag om
eventuelt å finne andre dager for styremøtene.
Det ble vedtatt at styremøter skal avholdes tirsdager i vinterhalvåret (oktober‐
mars):. Dog skal førstkommende styremøte holdes mandag 7. februar. Dette på
grunn av frist for å publisere forslag osv. dagen etter.

Alle

7.

Eventuelt

Alle

