Årsmøte
Tirsdag 16. februar 2016 kl. 18:00
Osloidrettens hus,
Ekebergveien 101

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konstituering, valg av dirigent, referent og to personer til å undertegne
referatet.
Årsberetning fra styre og komiteer
Regnskap og revisors beretning
Innkomne forslag
Fastsette kontingent
Vedta budsjett
Valg
Tildeling av hedersbevisninger

Vedrørende punkt 4
1) Forslag fra styret til ny lov for IF Frøy
Forslag til ny lov ligger vedlagt sakspapirene. Bakgrunnen for forslaget er ny lovnorm for idrettslag
vedtatt av Norges Idrettsforbund, og som IF Frøy er forpliktet til å følge. Endringene vil ikke ha
praktiske følger for driften av klubben.

2) Frøy 2020 – strategiplan for IF Frøy
Forslaget til strategiplan ligger vedlagt sakspapirene. Planen er tidligere behandlet på medlemsmøte
25. januar, og innspill fra det møtet er tatt med i planene. Nærmere gjennomgang vil bli gjort på
årsmøtet.

3) Forslag/innspill fra Arne Hanssen
IF Frøy er en stor klubb, men mange engasjerte medlemmer, både blant dem som har vært medlem i
40 år, eller de som «bare» har vært her i én sesong. Felles for alle er at vi identifiserer oss med IF Frøy
og klubbens identitet, hva klubben står for, og visuelt hvordan vi ser ut.

Diskusjonene rundt draktfarger og design er; i IF Frøy som i mange andre sykkelklubber, noe som
engasjerer. En utfordring er at slike drakt- og fargediskusjoner ofte går ut over; og «brenner» ressurser
som bedre kunne vært brukt på andre sider av klubbens drift.
Jeg tror at det å felle ned IF Frøy sine farger som en del av vår lov vil være med på å gi en bedre
langsiktighet når det gjelder vår identitet, og en del av diskusjonene om drakt og farger faller da bort.
En slik langsiktig tenkning tror jeg vil gjøre at både gamle og nye medlemmer kan kjenne seg igjen i
klubben, også når trendene er andre en de som til enhver tid er gjeldende.
Jeg tror at selv om en bestemmer seg for et sett med grunnfarge, vil det fortsatt være rom for å
videreutvikle vår identitet, og at det fortsatt vil være gode muligheter til å forbedre både vår
draktdesign, og ellers IF Frøy sin profil.
Styrets forslag til vedtak:
Innspillet oversendes Styret til videre vurdering.

Forslag 4 fra Arne Hanssen
IF Frøy bør endre sin organisasjonsstruktur ved at en etablerer en egen
gruppe, eller komité for informasjonsteknologi.
Bakgrunn:
Dersom en leser IF Frøy sin strategiplan for 2016–2020 finner en fremoverlent holdning med fokus på
at klubben skal være best i landet med hensyn til god og åpen kommunikasjon, dette ved hjelp av
nettsider, og ulike sosiale kanaler. Videre ønsker IF Frøy å gi de tillitsvalgte best mulig arbeidsforhold,
og sørge for at det blir mest mulig attraktivt, gøy og forutsigbart å jobbe som frivillig ved våre ritt.
Videre pekes det på at mange av IF Frøys strategier og visjoner skal kunne løses ved hjelp av ét eller
flere digital samhandlingsverktøy. Eksempler her er verktøy som kan håndtere innkalling og
administrering av dugnadspersonell, kommunikasjon med frivillige under arrangement, påmelding, og
andre sekretariatsoppgaver.
Ritt- og arrangementskomiteen har også en visjon om å kunne dokumentere arbeidet som de ulike
fagrollene som et sykkelarrangement er avhengige av. Slik at denne kunnskapen i større grad er
uavhengig av person, og at dette vil være med å lette arbeidet med å rekruttere frivillige til
klubbens mange oppgaver. Alle disse visjonene og ideene som her nevnes er i stor grad avhengig av
informasjonsteknolog, både for å fasilitere for videreutvikling, og for drift. Jeg er derfor overbevist om
at IF Frøy bør ha en egen teknologigruppe dersom vi skal greie å nå mange av
de målene som klubben legger opp til.
Hvordan en organiserer; og hvilke føringer og ansvarsområder denne teknologikomiteen bør få, er noe
som jeg mener styret IF Frøy bør utrede. Men jeg tror det kan være naturlig at en i første omgang
knytter denne nye komiteen opp mot den eksisterende ritt- og arrangementskomiteen siden vi ser at
nettopp rittkomiteen fremover vil ha mange behov som jeg tror at teknologigruppen vil kunne være
med på å løse.
Styrets innstilling:
Styret støtter forslagets intensjon.
Styrets forslag til vedtak:
Forslaget oversendes Styret for videre oppfølging.
Styrets begrunnelse:
Forslaget peker på behov og utfordringer for oppfølging av den foreslåtte strategiplan. Styret vil måtte

iverksette en rekke tiltak for å sikre gjennomføringen av planen, og det foreslåtte tiltak må settes inn i
denne sammenheng.

Forslag 5 fra Tor Magnus Kolflaath
Frøy oppretter en design- og profilgruppe. Den ledes av Eelco van Weerdhuizen og Tor Magnus
Kolflaath. Alle medlemmer i Frøy kan være med gruppen. Gruppen har som mandat å jobbe frem et
eller flere forslag til design og profil for Frøy. Det er ingen føringer for design, gruppen står åpen for
alle forslag og ideer. Et eller flere forslag vil presenteres for avstemning i ekstraordinært årsmøte like
over sommeren. Hensikten er å modernisere, tydeliggjøre og få en mer helhetlig profil og
designuttrykk for klubben.»
Styrets innstilling:
Intensjonen i forslaget støttes.
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet oppretter en design- og profilgruppe ledet av Eelco van Weerdhuizen og
Tor Magnus Kolflaath. Øvrige medlemmer av gruppen oppnevnes av styret etter forslag fra gruppens
ledere, eller fra andre medlemmer i IF Frøy, innen 1. april 2016. Gruppen skal fremme et eller flere
forslag til design og profil for Frøy. Gruppen skal i arbeidet be om innspill fra Frøys medlemmer for å
sikre en åpen prosess med hensyn til forslag og ideer. Forslaget, eller forslagene, skal behandles senest
behandles av årsmøtet 2017, eller årsmøte i samsvar med vedtektenes paragraf 13 (ekstraordinært
årsmøte).

Vedrørende punkt 5
Styret foreslår at kontingenten forblir uendret i 2017. Det betyr følgende satser neste år:
Voksen 850,Ungdom 450,Barn 6 til 9 år: 150,Familie 1100,Støttemedlem 250,-

Vedrørende punkt 7
Valgkomiteens innstilling kommer som eget dokument.
For punkt 2,3 og 6 vises til årsberetningen og revisors beretning.

