Intern

Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte IF Frøy 17.03.2021

Deltagere:

Morten Winsnes, Morten Forland, Petter Farstadvoll, Øyvind
Ø. Danielsen, Jørn Michalsen, Espen Hillmann, Henriette
Elvrum Handal, Anders Røynås, Petter Tiltnes, Maya Y I
Christensen, Anne-Mette Klokkerud.

Fravær:
Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:

17.03.2021
Teams møte
Morten Winsnes

Saksliste
Sak:

Ansvarlig:

Referat:

Velkommen - godkjenning av
møtereferat

Morten
Winsnes

Rapport/innspill fra
Landeveiskomiteen – herunder ”elite”

Espen
Hillmann

Mye aktivitet på Swift blant alle
grupper. Ellers ikke så mye som
skjer. Noen få møtes ute.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen
– herunder ”elite”

Petter Tiltnes

Petter informerte om at det er
ønskelig med større fokus på
junior gruppa? Hva ønsker IF Frøy
for dem? Forslag om å opprette
fora for trenere/gruppeledere.
Morten W oppfordret til at det
kommer i stand.

Vedtak:
Godkjent

Haukuka er i mål. Foreslåtte
datoer er 10-16 mai. Jørn satte
fokus på å holde avstand samt å
ha en plan for Korona-håndtering
under uka.

Godkjent.

Rapport/innspill fra markeds/sponsorkomiteen

Morten
Winsnes/
Øyvind Ø.
Danielsen

3-års avtalen med Sørensen
sykler løp ut 01.01.d.å. Sørensen
har uttalt at de ikke kan
opprettholde samme rabatter
som tidligere, men ønsker
fortsatt samarbeide. Morten W
oppdaterer og avklarer «ny
avtale» med Sørensen sykler.

Godkjent

Rapport/innspill fra materialforvalter

Øyvind Ø.
Danielsen

Øyvind viste frem ny
skisse/profilering av Skoda Enyag

Godkjent

Intern

Rapport/innspill fra
rekrutteringsansvarlig

Henriette E.
Handal

Status for februar er en kvinne i
pluss. Forventer å havne høyere
ved årskiftet i år enn hva tilfellet
var i fjor. Ros til Henriette for god
presentasjon av IF Frøys
fadderordning og sykling i
terrenget med barn. Positivt for
sykkelsporten generelt og god
reklame for IF Frøy. Henriette har
laget en oversikt over antall
medlemmer i de enkelte grupper
hentet ut av Rubic

Rapport/innspill fra ritt og
arrangementskomiteen

Jørn
Michalsen

Jørn oppfordrer til at så mange
som mulig stiller på ritt som
bidragsytere. Mange ritt avlyses
fortsatt. Fokus på å øke antall
påmeldte utøvere til
Terrengsykkelrittet. Venter på
svar fra Oslo kommune mht.
endelig godkjennelse av
løypetrase til Oslo sykkelfestival.
Maya har mottatt epost fra Jasen
Dyck NCF vedr. Tandemcup 2021.
Det er foreslått 7 ritt som
Tandemgruppen kan stille i.

Økonomi/budsjett

Anders
Røynås

Anders redegjorde for status pr.
februar. I pluss etter to måneder
gir en god start på året.

Grønn sykkelskole

Henriette E.
Handal/
Morte W

Jonas Orset spør om IF Frøy vil
være med i år på samme
betingelser som foregående år.
Grønn sykkelskole er et
arrangement med fokus på
sykkelglede for
innvandrerbarn/ungdom. Follo og
IF Frøy er samarbeidspartnere. IF
Frøy sine utøvere er trenere og
får lønn via Frøy (totalt kr. 5000,-)

Godkjent

Promovideo for IF Frøy

Morten
Forland

Jacob har laget en promovideo
for Frøy. Forslag fra styret om
pålegg av Frøy logo. Legges ut på
Frøy sine nettsider. Nettadresse
legges inn.

Godkjent

Frøy Kids

Petter Tiltnes

Petter T redegjorde for fire
hovedpunkter vedr. Frøy Kids:
1)Budsjett 2021: Ved en glipp ble
ønsket budsjett for gr. 10-12 år
ikke rapportert inn til styret før
budsjett var satt for 2021. Petter
T avklarer oversikt/underposter
før evt. korrigert budsjett kan
godkjennes. Følges opp på neste
styremøte.
2)Trenerbehov: Mange barn på
venteliste og stort behov for
trenere i gr. 10-12 år. Styret

Intern

opprettholder tilbud om
«hjelpetrenerkurs» i regi av NIF.
Petter T tar tilbudet videre. I
tillegg foreslår styret rekvirering
av ungdomstrenere mot betaling
for å få ventelistene ned. Det bør
fortrinnsvis arrangeres
«aktivitetskurs» over en kveld
eller to for aktuelle trenere.
3)Synlige trenere, nye
vester/trøyer? Forslag om
innkjøp av godt synlige
vester/trøyer til trenere bifalles
av styret. Petter T gis tillatelse til
å sette i gang.
4)Administrasjon av Frøy Kids
Det er behov for nye løsninger
mht. utlegg ved påmelding til ritt.
Styret foreslår at faktura benyttes
jfr. mulighet for «gruppe
påmelding» i EQ-timing.
Rent Idrettslag til sertifisering

Anne-Mette
Klokkerud

Anne-Mette sender ut mail med
info og kaller inn styret,
gruppeledere, og trenere til et
felles møte og diskusjon rundt
«Rent idrettslag» på Teams
14.03.d.å. kl. 18.30.

Kickoff for sesongen for hele klubben

Jørn
Michaelsen

Fortsatt usikkert om det er mulig
å få til Kickoff i løpet av april. Jørn
kommer tilbake til dette.

Status ny webside

Morten
Winsnes/
Håkon Zahl

Håkon har laget ny og mer
brukervennlig Wordpress mal for
ikke tekniske brukere. Design av
siden med ny mal er i gang.
Følges opp på neste styremøte.

Henvendelse om kjøp av domene froy

Morten
Winsnes

Ikke mottatt noe nytt eller svar i
saken.

Lov for IF Frøy

Morten
Winsnes/Jørn
Michaelsen

Ikke behandlet.

Godkjent

Godkjent

