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Aktivitet: Styremøte IF Frøy 16.06.2021 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

Fravær:                                      

Petter Tiltnes, Henriette 

Elvrum Handal                                                   

Morten Forland, Morten Winsnes, Petter Farstadvoll, 

Øyvind Ø. Danielsen, Jørn Michalsen, Anne-Mette 

Klokkerud, Espen Hillmann, Anders Røynås, Maya Y I 

Christiansen 

 

 

 

Dato: 

 

16.06.2021 

Tid og sted Teams møte 

Innkalt ved: Morten Winsnes 

 

 

 
 

Saksliste 

 

Sak: Ansvarlig: Referat: Vedtak: 

Velkommen - godkjenning av 

møtereferat 

Morten 

Winsnes 

Referat av 19.05.2021 

godkjent. 

 

Rapport/innspill fra Markeds-

/sponsorkomiteen 

Øyvind Ø. 

Danielsen/ 

Morten 

Winsnes 

   

Rapport/innspill fra 

Landeveiskomiteen herunder 

«Elite» 

Espen 

Hillmann 

Vellykket NM i 

Kristiansand/Vennesla. 

God innsats fra Frøy.  

 

Maya redegjorde for 

gruppe 4 sin tur fra 

Lillehammer til Oslo. 

Vellykket arrangement 

med over 20 pers med. 

Transport med buss 

sponset av Frøy forenklet 

logistikken vesentlig. 

  

Rapport/innspill fra 

Terrengkomiteen herunder 

«Elite» 

Petter Tiltnes KIDS tar nå 

sommerferie, etter en 

god vår sesong! 

Klubbrittet var en 

kjempe suksess - har 

fått mange gode 
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tilbakemeldinger på det. 

Kjempe gøy. Det er nå 

50-60 stk på venteliste 

igjen. Det jobbes med 

nytt inntak av unger fra 

etter sommeren, 

utfordring å få til nok 

trenger på 10-12. 7-9 er 

godt dekket. Marius 

Mæhlum har meldt at 

han slutter som 

kontaktperson 

(oppmann) for 10-12 

ved sesong slutt. Vi 

jobber nå med arvtager 

her og tror vi får det på 

plass snart. Det er en 

god deltagelse fra KIDS 

på dagens KalasCup i 

Drøbak. Ungdom 13-15 

har vært igjennom en 

normal periode med 

god trening. Gleder seg 

til KalasCup i dag.  

 

God tilbakemelding på 

egne jentetreninger med 

Aslak og Celine. Jr./Sr. 

Elite her tar Petter F. og 

gir styre en orientering.  

 

Master har fortsatt med 

Strava segmenter i 

Østmarka og ser nå 

frem til MTB Rundbane 

neste helg, god med 

påmeldte der. 10.juli 

skal en del til Furusjøen 

Rundt. De er stor 

gruppe som skal til 

Transøsterdalen etter 

sommerferien og det 

planlegges for Birken 

m/buss i Frøy regi. To 

skader: Petter har på 

vegne av klubben vært 

på besøk til begge to og 

gitt Frøy flasker som 

hilsen fra klubben.  
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Rapport/Innspill fra 

materialforvalter 

Øyvind Ø. 

Danielsen 
Øyvind redegjorde for 

ulike alternativer mht. 

innkjøp av nytt 

sykkelstativ til bil. 

Vedtak om 

innkjøp av 

sykkelstativ til bil 

med plass til 8 

sykler 

Rapport/innspill fra 

rekrutteringsansvarlig 

Henriette 

Elvrum 

Handal 

Henriette kommer tilbake 

med status her  

  

Rapport/innspill fra ritt og 

arrangementskomiteen 

Jørn 

Michalsen 

Det er full aktivitet og det 

jobbes med organisering 

og gjennomføring av 

kommende ritt. 

 

 «Heads up» over ritt 

fremover: 

 

Terrengsykkelrittet 

gjennomføres 31.07.d.å.  

 

Klubbmesterskap 

Terreng arrangeres 

onsdag 1. september 

 

Klubbmesterskap 

Landevei 

Arrangeres 31.08, 

(fellesstart), og torsdag 

02.09 (tempo). 

 

Holmenkollen 

Sykkelfestival arrangeres 

6, 7, og 8 august, tempo, 

sprint og eliminasjonsritt 

(kortere løype, siste mann 

ut, som ved baneritt).  

 

Oslo 

Terrengsykkelfestival 

arrangeres 21 og 22 

august, og har status som 

Norgescup, UCI ritt og 

Nordisk mesterskap i 

XCO 

Norges Cup i Norway 

Cross arrangeres på 

Ekeberg16 -17 oktober, to 

ritt.  

  

Økonomi/Budsjett Anders 

Røynås 

Ikke mye nytt. Når det 

gjelder utgifter så er det 

første måned på lenge 

hvor det har gått mer ut 
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enn inn. Inntekter: Fått 

inn inntekter fra siste 

sponsor. 

 

I forhold til budsjett så er 

det lave tall, og vi er 

fortsatt i positiv utvikling. 

Engasjement av Jørn 

Michalsen som prosjektleder  

Morten 

Winsnes 

Jørn redegjorde for dagens 

status. Frøy er generelt i 

rute. Det planlegges og 

organiseres.  

        

Oppsummering «Rent 

Idrettslag» 

Anne-Mette 

Klokkerud/ 

Henriette 

Elvrum 

Handal 

Henriette kommer tilbake 

med status her 

 

Henvendelse om kjøp av 

domene froy.no 

Morten 

Morten 

Winsnes 

Ikke noe nytt.   

Lov for IF Frøy Morten 

Winsnes/Jørn 

Michaelsen 

Følges opp  

Ny web-side Håkon Zahl Presentasjon fra Håkon Z 

av ny web-side. 

 

Fokus på enkel og 

funksjonell presentasjon 

primært. Innspill fra styret 

om at sponsorer ikke bør 

presenteres i bunn av 

siden men høyere opp på 

siden. Blir etablert link til 

Face Book mht. 

treningsplaner under 

«Trening» m.v.  

Presentasjon av ny web-

side på neste Kick-off 

samling?  

 

Styrkeprøven – Besøk av Terje 

Myklebust  

Morten 

Winsnes 

Myklebust redegjorde for 

Styrkeprøvens 

synspunkter mht. IF Frøy 

sin eierposisjon uten å 

sitte i styret. Myklebust 

poengterte at prosessen 

som har foregått har vært 

uheldig. Frøy ønskes også 

i fortsettelsen hjertlig 

velkommen som eiere i 

Styrkeprøven. 
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Kontrollkomiteen – Ønsker og 

innspill 

Pål Olsen, 

Arne Hansen, 

Trine Hansen 

Kontrollkomiteen ønsker 

tre konkrete 

tilbakemeldinger: 

1)Morten beskriver 

vurderinger gjort om Jørn 

sitt engasjement 

2)AMK oppretter rutine 

på å sende referat etter 

styremøter 

3)Anders oppretter en 

rutine på halvårsrapport. 

 

Oppførsel på sykkel på asfalt 

og i skogen 

Morten 

Forland 

Frøy har mottatt klage på 

at et par juniorer har 

oppført seg ufint på 

sykkel i trafikken. Alle 

gruppeledere har nå tatt 

dette opp med sine 

grupper, og presisert 

viktigheten av god og 

ryddig oppførsel både på 

asfalt og i terrenget.  

Morten Winsnes lager 

forslag til «ordensregler 

på sykkel». Styret går 

igjennom dette på neste 

møte. Legges ut på Frøy 

sine nettsider på sikt. 

 

LAM 2021 -  Anne-Mette 

Klokkerud 

LAM – Lokale 

aktivitetsmidler. Alle 

idrettslag som skal motta 

LAM må dokumentere sin 

drift ved å levere 

dokumentasjon til OIK. 

Idrettslag som har søkt om 

kommunale bidrag skal 

allerede ha levert 

dokumentasjon og skal 

ikke sende inn en gang til. 

Dokumentasjonen skal 

være godkjent av OIK. 

 

Frøy er godt i rute og har 

sendt inn alle søknader 

om økonomisk støtte til 

Oslo Idrettsforbund 

(OIK).  Søknadene er 

videre godkjent.  

 

Formålet med lokale 

aktivitetsmidler (LAM) 

er: Å bidra til aktivitet og 

deltakelse i 
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medlemsbaserte lag og 

foreninger som driver 

idrett og fysisk aktivitet 

for barn (6-12 år) og 

ungdom (13-19 år) 

å understøtte den frivillige 

innsatsen i lagene 

holde kostnadene nede 

ved deltakelse i idrett og 

fysisk aktivitet 

 

I perioden mandag 6. til 

torsdag 23. september 

2021 skal idrettens 

samarbeidsutvalg (ISU) i 

alle bydelene avholde 

fordelingsmøter. Alle 

idrettslag som er registret 

i bydelen, skal innkalles. 

Liste med tid og sted for 

møtene vil også bli lagt ut 

på 

www.idrettsforbundet.no/

oslo så snart møtetidene er 

klare. 

 

NB! Viktig at Frøy 

møter opp under 

bydelsmøtet for å være 

berettiget 100% 

tildeling.  

 

De idrettslag som ikke 

møter på fordelingsmøtet i 

ISU og som har levert 

dokumentasjon til OIK og 

fått denne godkjent, skal 

innstilles med grunnlag i 

70 % av 

tilskuddsberettigede 

medlemmer. 

Prosjekt NCF Grønn 

Sykkelskole 

Jørn 

Mikalsen/ 

Henriette  

Elvrum 

Handal 

Grønn sykkelskole starter 

opp igjen med Jonas Orset 

& co. Oda og Sondre har 

uttrykt at de ønsker være 

med i fra Frøy. Det er 

planlagt tre sykkelskoler i 

august, 6/8 i bydel Tøyen, 

9/8 på Skullerud, og 10/8 i 

bydel Bjerke. 

 

Månedens «ansatt» Morten 

Winsnes 

Maya Y I Christensen er 

utvalgt til «Månedens 
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ansatt» pga. sitt ivrige og 

gode engasjement for 

gruppe 4 i Frøy. Styret 

gratulerer og applauderer.  

Treningssamling bane i 

høstferien 

Jørn 

Michalsen/ 

Espen 

Hillmann 

Det er avsatt midler til 

banesykling. Forslagsvis 

på Sola arena i høstferien. 

Ønskelig både for små og 

store. Avreise torsd. Får 

anledning til å få 

autorisasjon som er 

nødvendig for å sykle på 

velodrom. Teoridel fred 

og praksisdel lørd. Maks 

15 utøvere på banen 

samtidig. Frøy ser for seg 

ca. 25 utøvere. Egenandel 

foreslås satt til kr. 1500,- 

pr. barn, og noe høyere for 

voksne. Må legges ut 

informasjon på nettsidene 

om at Frøy vil satse på 

banesykling fremover. 

 

Fadderordning, status og 

oppstart 

Henriette 

Elvrum 

Handal/Maya 

Y I 

Christensen/

Espen 

Hillmann 

Henriette kommer tilbake 

med status her 

 

Ny vipsfunksjon – 

Handlekurvs løsning 

Morten 

Winsnes 

Funksjonen vil lette 

arbeidet i forhold til 

regnskap. Følgende er gitt 

tilgang: Morten W 

 

Holmenkollen sykkelfestival, 

arrangement 6,7 og 8 august 

Espen 

Hillmann 

Ønske om etablering av 

kioskvakt innendørs. 

Hører med Kids om de 

kan ta ansvar for dette. 

 

Innkjøp av førstehjelps Kit Geir Tresselt Geir Tresselt bes om å 

kjøpe inn 20 pakker 

 

 


