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Referat fra årsmøte – I.F Frøy  
 

Osloidrettens  hus, Ekebergveien 101 
 

10. februar 2015 kl. 18:00 
 
 

 
30 medlemer var møtt frem. 
 
Lederen av I.F Frøy Jørn Michalsen ønsker alle velkommen, spesielt til våre 
ærsmedlemmer Trond Ihler, Ørnulf Pedersen, og Ivar Kjellhov 
 
1. Konstituering, valg av dirigent, referent og to personer til å 
undertegne referatet 
Innkalling til årsmøte ble sendt ut 7. januar og sakspapirene ble sendt ut en uke før; 
dette iht. klubbens lov. Sven K. Jørgensen blir foreslått som dirigent, Arne Hanssen 
som referent, Nina M. Gulbrandsen og Gunnar Johnsen til å underskrive referatet fra 
årsmøte. 
 
Vedtak: 
Det var ingen innvendinger mot innkallingen av årsmøte, som derved er lovlig satt. 
Dirigent, referent og foreslåtte personer til å undertegne protokoll blir valg, og møte 
kan starte. 
  
2. Årsberetning fra styre og komiteer  
Sven K. Jørgensen leser opp klubbens tillitsvalgte i 2014.  
Klubbens leder Jørn Michalsen, leser opp styrets årsberetning for 2014.  
 
Fra salen blir det bedt om at en tar inn i årsberetningen Frøys fine innsats under VM 
masters på Lillehammer. Beste Frøy-plassering her var 11. plass til Thomas 
Færgestad. Det var også meget respektable resultater av True Elde, Magdalena 
Kwarta, Nina M. Gulbrandsen, Eick, Wormnæs, Per A. Norseng og Tor M. Kolflaath 
som alle gjorde ære på Frøy-fargene. Det bør også bli tatt inn i beretningen at Jan 
Bodin ble Norgesmester i tempo for veteran på Siggerud. 
 
Espen Hillman gir et sammendrag av årsberetning for landevei elite.   
Hans Petter Kiese gir et sammendrag av årsberetning for landevei ungdom.   
Jan Bodin gir et sammendrag av årsberetning for mastergruppa landevei. 
Geir Tresselt gir et sammendrag av årsberetning for turgruppa landevei. 
Vidar Handal gir et sammendrag av årsberetning for terreng elite  
Øyvin Wormnæs gir et sammendrag av årsberetning for terreng senior. 
Trude Elde gir et sammendrag av årsberetning for terreng ungdom (13 år tom. junior). 



Trude E. gir et sammendrag av årsberetning for terreng ungdom 10 til 12 år. 
Gunnar Johnsen gir et sammendrag av årsberetning for terreng barn 6 til 9 år. 
 
Vidar Handal gir et sammendrag av årsberetning jentegruppe terreng.  Denne 
årsberetningen kom inn for sent og blir derfor lagt  inn i revidert årsberetning senere. 
Årsmøte gir her styret fullmakt til å godkjenne jentegruppens årsberetning. 
 
Jørn M. gir et sammendrag av årsberetning for ritt- og arrangementkomiteen. 
Jørn M. gir et sammendrag av årsberetning for rekruteringskomiteen. 
Sven K. gir et sammendrag av årsberetning for sponsorkomiteen.  
 
Svein K. bemerker at det bør komme inn i revidert  årsberetningen under 
sponsorkomiteens arbeide at eieren av en av sammarbeidspartnerne, PR assistanse 
AS, er Ivar Kjellhov, som også er medlem i IF Frøy 
 
Vedtak: 
Det var ingen andre tillegg ut over det som er notert, og rapportene blir godkjent etter 
hvert som de blir presentert. 
 
3. Regnskap og revisors beretning  
Wenche M. Eriksson leser opp I.F Frøy sitt regnskap for 2014. 
 
Svein K. lurer på om balanseposten «fordringer andre» er noe høy og om det er 
grunn til bekymringer? Wenche M:  Nei,  dette er inntekter 2014 som er kommet inn 
etter årsslutt og derfor blir dette i iht. normal regnskapsførsel ført som fordringer 
andre. Litt av det samme er gjeldene for gjeld. 
  
Vedtak: 
Det stemmes, og et enstemmig årsmøte godkjenner regnskapet slik det er lagt frem. 
 
Revisors beretning.  
Svein K. leser opp revisors beretning. 
 
Vedtak: 
Det stemmes, og et enstemmig årsmøte godkjenner revisors beretning slik den er lagt 
frem. 
 
4. Innkomne forslag  
Det er kommer inn et forslag fra styret;  
 
I.F Frøys styre skal ha en egen nestleder, som ikke har andre verv i styret. Styret kan i 
tillegg ha en eller flere andre nestledere med andre styreverv. 

 
Forslaget medfører ingen endringer i styret sammensetning slik den fremgår av loven, 
men en setning endres. Paragraf 15.a.2 i Frøys lov vil etter endringen se slik ut: 
 
Klubben styre: 
Leder 
Nestleder 



Sekretær/styremedlem 
Kasserer/styremedlem 
Materialforvalter/styremedlem 
Leder for rekrutteringskomiteen/utdanningskontakt/styremedlem 
Leder for terrengkomiteen/styremedlem 
Leder for landeveiskomiteen/styremedlem 
Leder for ritt- og arrangementskomiteen/styremedlem 
Leder for sponsorkomiteen 
Vararepresentant til styret 
 
Styret skal ha en nestleder som ikke har andre styreverv. I tillegg kan årsmøtet velge 
ytterligere en nestleder blant de øvrige styrerepresentantene. Kasserer kan ikke være 
nestleder. 
 
Begrunnelse 
Begrunnelsen er todelt. For det første krever NIF at alle idrettslag skal ha en nestleder 
som ikke har andre styreverv. For det andre er arbeidsmengden i styret så stor at det 
etter styrets mening er nødvendig å styrke det med en representant som ikke har annet 
spesifikt ansvarsområde. 
 
Vedtak: 
Det stemmes over forslaget, og et enstemmig årsmøte godkjenner endring av paragraf 
15.a.2 i I.F Frøy sin lov. 
 
5. Fastsette kontingent  
Styret foreslår at kontingenten forblir uendret i 2016. Noe som betyr følgende satser 
for neste år:  

Voksen 850,-  
Ungdom 450,-  
Barn 6 til 9 år: 150,-  
Familie 1100,-  
Støttemedlem 250,- 

 
Spørsmål fra salen: kontingenten er jo uendret fra 2010, bør ikke denne indeks-
reguleres?  Jørn M: Frøy sin kontingent  er vesentlig høyere en for andre klubber. 
Det er heller ikke noe poeng å gå med stort overskudd de neste årene.  
 
Gunnar J: Burde man sette ned kontingenten? Dette for å fremskynde styrets arbeid 
knyttet til endringer av elitesatsingen på landevei? Jørn M: Videre satsing på 
kontinentallaget er ikke nødvendigvis avhengig av denne inntekten alene, dette siden 
kontingenten uansett er ca: 1/5-del av samlet budsjett. 
 
Trond I: Hvilke avtaler er gjort med rytterne på kontinentallaget? Kan disse bare 
termineres? Jørn M/Espen H: I.F Frøy har ikke andre forpliktelser en signerte ett års 
kontrakter med rytterne. 
 
Trude Elde: Er det ikke bekymringsfullt at kontinentallaget signerer mange ryttere fra 
andre klubber i stedet for å satse på Frøy sine egne ungdomsrytter? 
 
 



Trond I: Det er fint at elitelag både henter rytter fra andre og fra egen klubb. Men nå 
er det litt for mange på elitelaget som ikke har tilknytning til klubben. Hvorfor skal 
Frøy sine medlemmer påføres kostnadene for disse? 
 
Svein K: Nå bør vi vende tilbake til utgangspunktet som var å vedta kontingenten for 
2016. 
 
Vedtak: 
Det stemmes over forslaget, og et enstemmig årsmøte godkjenner kontingenten for 
2016. 
 
 
6. Vedta budsjett  
Jørn M. vil først kommenterer påstanden om at en «bare» bruker penger på 
kontinentallaget. En bør også få med seg alle rittene, de fleste terrengritt, som Frøy 
bruker mange resurser på. Klubben bruker også mange resurser knyttet til sykling i 
marka, til arbeidet med et egen anlegg for BMX/terreng etc...  Ja vi i I.F Frøy er en 
klubb for både terreng og landevei;  for bredde og elitesatsing og det skal vi være 
stolte av. 
 
Wenche M. leser opp forslag til neste års budsjett. Hun bemerket at det er kommet inn 
en feil i budsjettet for 2015 punkt renteinntekter. Her skal det være 5.000.-(og ikke 
20.000.-) Sum inntekter vil derfor være 2.250.000.- (og ikke 2.265.000.-).  
 
Jørn M: Når det gjelder budsjettposten for NM-terreng; ligger tallet inne med en del  
usikkerhet. Men inntektene vil være relativt store siden startkontingenten vil komme 
fra flere ritt. En håper også på sponsor- og kioskinntekter. Hos Oslo kommune har I.F 
Frøy søkt på tilskudd til det som heter «Stort idrettsarrangement», her kan en få  
dekket opp til 1/3 av utgiftene, dette dersom arrangementet ikke går med overskudd. 
Dette burde danne grunnlag for å få til et veldig bra terreng-NM både sportslig 
økonomisk.  
 
Øivin W: Diskusjonene rundt satsing på kontinentallaget er ikke lengre en kamp 
mellom landevei-, og terrengdelen av klubben. Men heller en kamp om hvordan en 
skal fordele klubbens resurser.  
 
Trond I:  Jeg mener at vi som breddeklubben ikke bør ha som oppgave å holde oss 
med et eget kontinentallag, I.F Frøy har også tidligere vært en klubb med satsing på 
elite, men uten det økonomiske omfanget vi ser i dag. 
 
Jørn M: Dersom I.F Frøy bare skal være en breddeklubb, hvorfor skal vi da bruke tid 
og resurser på å arranger NM, terrengsykkelrittet og UB-cup? Etter min mening er 
det bra å både ha bredde og elite.  
 
Trude E: Enig med Jørn i at vi både bør ha bredde og elite, men det blir skjevt når det 
settes av 20.000 til ungdom og 600.000 til elitesatsing. Vi bør heller satse mer mot 
ungdom landevei.  
 



Øivin W: I en klubb som Lyn som både satser på bredde og elite, er det ingen 
«kryssfinansiering»  mellom disse delen, men heller vanntette skott. Det er ikke galt i 
å ha både bredde og topp; men toppsatsing bør ikke finansieres av breddesatsningen. 
 
Ørnulf Pedersen. Når det gjelder kontinentallaget var jeg i utgangspunktet skeptisk 
og tenkte at dette vil være «tapte penger». Men jeg har etter hvert skiftet mening. 
Elitesatsningen er en stor post på budsjettet men dette er jo penger de trenger, de må 
kunne trene, og kjøre ritt. Jeg har ikke hørt eller sett at noen av de andre gruppene 
har fått for lite.  Jeg tror vi kan være  svært fornøyd med hvordan pengene fordeles, 
og hvordan resursene blir brukt. 
  
Ann Kristin Tøftum:  Bør ikke I.F Frøy satse mer på egne rytter, ev. at andre klubber 
er med å finansierer «sine» rytter som kjører for I.F Frøy sitt kontinentallag.  
 
Nina G: Det bør komme  med at kontinentallaget jo egentlig er en er en 
«forretningsmessig» konstruksjon, laget er jo vår elitesatsning, og denne satsningen 
må være med videre.  De unge rytterne i klubben trenger idealer som motivasjon og 
inspirasjon og noe å strekke seg etter, kontinentallaget funger godt som dette.  
 
Jørn M: Vi har vært heldig å få med Phan Åge Haugård, tidligere rytter fra vårt 
kontinentallag, til å styrke vår satsing på ungdom landevei. Ny nestleder i klubben 
Haakon Selje vil også ha som en av sine oppgaver å styrke dette fokuset. Klubbens 
styre vil også jobbe mye med videre organisering av elitesatsningen. En av modellene 
vil kunne være et Oslo-lag der de ulike klubben er med å bidrar økonomisk for sine 
rytter. 
 
Vedtak: 
Det stemmes over budsjettet; 5 mot og 25 for, og årsmøte godkjenner derved I.F Frøy 
sitt budsjett for 2015. 
 
7. Valg  
Liv Runa Strømsheim leser valgkomiteens innstilling til tillitsvalgte for I.F Frøy. Jørn 
M. leser innstilling til ny valgkomite. Navnene på klubbens tillitsvalgte ligger ved til 
slutt i dette referatet. 
 
Vedtak: 
Det klappes over de ulike forslagene, og alle tillitsvalgte og trenere for 2015 blir 
valgt. 
 
8. Tildeling av hedersbevisninger 
Jørn M. ønsker velkommen til de nye tillitsvalgte i I.F Frøy; spesielt til Nina M. 
Grude og Haakon Selje, vi gleder oss til et spennende og innholdsrikt år. Jørn 
bemerker også at styret svært gjerne vil ha med flere terrengsykelister i de ulike 
vervene i klubben. Det trenger ikke nødvendigvis være aktive sykelister men for 
eksempel forelder med barn i klubben. 
 
Sidsel Grøndalen og Trine Hansen blir hedret for sine seire i master-vm og tildeles 
klubbens hedersmerke med halv forgyllet krans. 
 



Styret har besluttet å tildele pokal til Espen Hillmann for å ha profilert klubben på en 
god måte i mange år. 
 
Til slutt deles det ut blomster til  Øyvin Wormnæs, Arild Busengdal, Trude Elde, 
Nina M. Gulbrandsen, Hans P. Kiese, Geir Tresselt, Gunnar Sundal, Hans Ivar 
Aalerud og Jan Bodin alle trenere eller kontaktpersoner for klubbens mange ulike 
treningsgrupper. 
 
Tillitsvalgte og trenere for I.F Frøy 2015 
 
Styret  
Jørn Michalsen     Leder  
Haakon Selje      Nestleder  
Espen Hillmann     Nestleder/leder landeveiskomiteen  
Lene P. Østberg     Sekretær  
Wenche M. Eriksson     Kasserer  
Vidar Handal      Leder terrengkomiteen  
Nina M. Grude     Leder ritt- og arrangementskomiteen 
Christin Becker     Materialforvalter/klær  
Geir Westgaard     Leder rekrutteringskomiteen  
Bjørn Strøm      Sponsorkomiteen  
Ola Jorde      Vararepresentant  
 
Terrengkomiteen  
Vidar Handal      Leder  
Øyvin Wormnæs     Kontakt senior  
Mette Simonsen Vollset    Kontakt kvinner  
Kari-Ann Ånensen     Hovedtrener Frøy kids 
Trude Elde      Hovedtrener ungdom 
Berit Bakken      Oppmann 6–9 år 
Mette Ekeland     Oppmann 10–12 år 
Frank Solheim     Påmelder 
 
Landeveiskomiteen  
Espen Hillmann     Leder  
Hans Petter Kiese     Kontakt junior og ungdom  
Phan Åge Haugård     Ungdomsansvarlig landevei  
Geir Tresselt      Koordinator turgruppene  
Viktor Lorentz     Kontakt gruppe 1  
Roger Arenberg     Kontakt gruppe 1  
Geir Westgaard     Kontakt gruppe 2  
Steinar Rød Nilsen     Kontakt gruppe 2  
Øyvind Øen Danielsen    Kontakt gruppe 3  
Håkon Dreyer      Kontakt gruppe 3  
Erik Kay      Kontakt gruppe 3  
Gunnar Sundal     Kontakt gruppe 4  
Hans Ivar Aalerud     Kontakt gruppe 4  
Jan Bodin      Masterskontakt  
Bjørn Ole Langø     Masterskontakt  



Terje Hullstein     Kontakt Frøy comp  
Jan Bodin      Kontakt Frøy comp  
Siri Hildonen      Kvinnekontakt 
 
Medlemsservice 
Sidsel Grøndalen 
Kommissæransvarlig 
Pål Gulliksen 
 
Ritt- og arrangementskomiteen 
Nina M. Grude     Leder 
Ørjan Faye Holm     Logistikk- og transportansvarlig 
Sidsel Grøndalen     Sekretariatsansvarlig 
Trond Larsen      Løypeansvarlig terreng (NM) 
Tor Otto Strøm     Løypeansvarlig terreng (NM) 
Finn Sveiven     Mannskapsansvarlig 
Pål Olsen     Medlem 
Trine Hansen      Medlem 
Lasse Johansen     Medlem 
Arne Hanssen     Medlem 
Steinar Forsmo     Medlem 
Simen Tollersrud     Medlem 
Geir Akselsen     Medlem (klubbmesterskap tempo) 
 
Sponsorkomiteen 
Bjørn Strøm     Leder 
Pearse Connoly    Medlem 
Espen Hillmann     Medlem  
Svein Kristian Jørgensen   Medlem 
 
Revisorer 
Pål Gulliksen 
Terje Hullstein 
Sven Kristian Jørgensen 
 
Webansvarlig 
Per Allan Johansson 
 
Representanter til årsmøter i NCF, OCK, Region Øst og øvrige organer 
Styret gis fullmakt til å peke ut disse. 
 
Valgkomité (innstilt av styret) 
Liv Runa Strømsheim    Leder 
Jan Bodin     Medlem 
Steinar Rød Nilsen    Medlem 
Lorentz Tanner     Medlem 
Morten Johansen     Medlem 
Glenn Roar Berge    Medlem 
 
 



 
 
 
 
Oslo, 10. februar 2015 
 
 
 
 

                                                                                                
Arne Hanssen referent (sign.)      Nina M. Gulbrandsen           Gunnar Johnsen (sign.) 
            ( elektronisk sign. ) 
 


