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Møtereferat 
 

Aktivitet: Styremøte IF Frøy 15.09.2021 
Deltagere: 
 
 
 
Fravær: 

Morten Forland (Referent), Morten Winsnes, Petter 
Farstadvoll, Jørn Michalsen, Espen Hillmann, Henriette 
Elvrum Handal, Anders Røynås,  
 
Maya Y I Christensen, Øyvind Danielsen, Anne-Mette 
Klokkerud (På LAM møte) 

 
Dato: 

 
15.09.2021 (18:30-21:30) 

Tid og sted Skullerud næringspark 
Innkalt ved: Morten Winsnes 

 
 
 

 
 

Saksliste 
 

Sak: Ansvarlig: Referat: Vedtak: 

Velkommen - godkjenning av 
møtereferat 

Morten 
Winsnes 

  Godkjent, må bare rette 
dato på referat. 

Rapport/innspill fra 
Landeveiskomiteen – herunder ”elite” 

Espen 
Hillmann 

-Refererer fra NC landevei i 
Trøndelag. Vi hadde deltagere i 
Junior og Dame Elite.   
-NM Master, Jan Bodin dobbelt 
gull.  
-Oda har kjørt ritt i Belgia(3 dages 
etapperitt) og EM. Oda tatt ut til 
VM landvei. 

  

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen 
– herunder ”elite” 

 -Referat fra Birken. Bra opplegg 
med buss.  
-Refererer fra NC Skullerud og NC 
Halden. Junior gruppa deltatt i 
Svensk Cup (3 dagers) Huskvarna 
MTB. 5 pallplasser.  
-Rye festival 24-26 sept. siste NC .  
-Frøy Kids, 190 barn og ca 50 
trenere. Ca 40 barn på venteliste. 
Mangler trenere på 10-12. 
Familietur til Trysil til helgen. 
-Enduro har gjennomført 
introduksjonstrening 

  

Rapport/innspill fra markeds-
/sponsorkomiteen 

Morten 
Winsnes, 
Øyvind Ø. 
Danielsen 

Styret diskuterer om vi skal legge 
mer ressurser i sponsormarked. Vi 
følger opp denne i neste 
styremøte. 

  

Rapport/innspill fra materialforvalter Øyvind Ø. 
Danielsen 

Øyvind ikke til stede   
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Rapport/innspill fra 
rekrutteringsansvarlig 

Henriette 
Elvrum Handal 

Henriette informerer. Opp 11 
medlemmer fra august 2021. 

  

Rapport/innspill fra ritt og 
arrangementskomiteen 

Jørn 
Michalsen 

-Vi har arrangert Oslo 
Terrengsykkelfestival. Gjenta som 
Nordisk mesterskap til neste år. 
Arrangert klubbmesterskap.  
-Styret diskuterer 
gjennomføringen og forbedringer 
til neste år.  
-Styret diskuterer 
dugnadsgjennomføring for 2022. 

  

Økonomi – budsjett Anders 
Røynås 

Anders informerer. Noen 
inntekter er feilført og må 
revideres 

 

Vaske følgere på IF Frøy FB side mot 
medlemslistene 
 

Morten W. Morten W. informerer tanker bak 
forslaget 

Ikke vedtatt. Det kan 
vurderes å vaske 
klubbens lukkede 
undergrupper. 

Banesykling - la oss starte Espen H. 
/Morten W. 

-Morten W. informerer. Styret 
jobber med å få en gruppeleder 
for bane. Invitere Vidar til neste 
styremøte. Klubben planlegger 
flere turer til Sola i 2021. -
Informasjon må ut til 
medlemmer, se på om vi kan få til 
et informasjonsmøte.  Målsetning 
om deltagere på NM i 2021 

 

Green sykkelskole i høstferien Henriette E. Henriette følger opp saken. Vi 
ønsker å delta på dette. 

Vedtatt 

Spinning SSS Morten W. Morten W. informerer. Har dialog 
med SSS om tilbud for sesongen 
2021/22.  
-Styret diskuterer saken. Forslag 
om å bruke senteret som 
fellestreninger på lørdager. 
Morten W. lager et forslag. 

 

Nettsider Morten W. 
/Jørn 

-Styret ser på ny nettside. 
-Jørn informerer om ny 
publiseringsløsning for våre ritt.  
-Flytte TSR sin nettside til ny 
løsning. 

Vi bytter til den nye 
nettsiden asap. 

Arenahus på Skullerud Anne-Mette -Henvendelse sendt BYM  

Tildeling/fordeling av resterende LAM 
midler 2021 

Anne-Mette -Anne-Mette deltar 15.09  

Trener Espen H. -Espen informerer om mulighet 
for Trener (primært landevei).   

 

Sykkelritt 2022 Jørn Jørn presenterer rittplaner for 
neste år. Samt årene fremover. 
-Styret kommer med innspill. 
Følges opp til neste styremøte. 
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Nasjonalpark i Østmarka Morten F. 
/Jørn 

De to siste rapportene er nå levert 
Statsforvalteren. De skal levere et 
utkast til et verneforslag til 
Miljødirektoratet innen utgangen 
av året, og etter en gjennomgang 
i direktoratet og departementet 
vil aktuelle alternativer for vern 
sendes på høring. 

 

 


