
 

 

Intern Intern 

 
  

Møtereferat 

 

Aktivitet: Styremøte IF Frøy 17.11.2021 

Deltagere: 

 

 

 

Fravær: 

 

                        

 

Morten Winsnes, Morten Forland, Øyvind Ø. 

Danielsen, Jørn Michalsen, Petter Tiltnes, Henriette 

Elvrum Handal, Maya Y I Christiansen, Anne-

Mette Klokkerud. 

 

Petter Farstadvoll, Espen Hillmann, Anders 

Røynås. 

 

Dato: 

 

17.11.2021 

Tid og sted  

Innkalt ved: Morten Winsnes 

 
 

 
 

Saksliste 

 

Sak: Ansvarlig: Referat: Vedtak: 

Velkommen - godkjenning 

av møtereferat 

Morten 

Winsnes 

Referat av 13.10.2021 

godkjent. 

 

Rapport/innspill fra 

Markeds-

/sponsorkomiteen 

Øyvind Ø. 

Danielsen/ 

Morten 

Winsnes 

Elisabeth Longva 

Berger – Ønsker 

samarbeide og bidra 

som ny sponsor til Frøy 

via firmaet «Nye stier».  

  

Rapport/innspill fra 

Landeveiskomiteen 

herunder «Elite» 

Espen 

Hillmann 

IF Frøy har booket og 

signert avtale med  

Elias Spikseth – som 

trener/treningsstøtte for 

elite gruppen på 

landevei 2022.   

  

Rapport/innspill fra 

Terrengkomiteen 

herunder «Elite» 

Petter 

Tiltnes 

Målsetning for 

sesongen 2022: Få med 

flere foreldre på trening.  

 

Julebord for terreng 

gikk meget bra. Over 30 

påmeldte/oppmøtte. 

  



 

 

Intern Intern 

Gratis trenerkurs - 

Tilbud årsklasse 10-16. 

Utsatt til nyåret. 

Rapport/Innspill fra 

materialforvalter 

Øyvind Ø. 

Danielsen 

Frøy bil er ferdig 

produsert. Forventes 

hentet rundt nyttår. 

Øyvind reiser ned når 

bilen er klar. 

 

Rapport/innspill fra 

rekrutteringsansvarlig 

Henriette 

Elvrum 

Handal 

Likt som forrige måned. 

785 medlemmer nå mot 

738 i nov i fjor. Ca. 50 i 

pluss. Et svært godt 

resultat. 

  

Rapport/innspill fra ritt og 

arrangementskomiteen 

Jørn 

Michalsen 

Jørn presenterte rittplan 

for 2022 under forrige 

styremøte. Ingen 

endringer så langt. 

 

Økonomi/budsjett Anders 

Røynås 

Anders innlegg/budsjett 

ble gjennomgått.  

 

Henvendelse om kjøp av 

domene froy.no 

Morten 

Morten 

Winsnes 

Ikke noe nytt.   

Lov for IF Frøy Morten 

Winsnes/Jør

n Michalsen 

Følges opp  

Klubbkveld Morten 

Winsnes/Jør

n 

Michalsen/

Anne-Mette 

Klokkerud 

Klubbkveld på 

Skullerudstua onsd 

24/11 kl. 17.00: 

Kjøreplanen er som 

følger: 

https://docs.google.com

/document/d/1-

_nBkLQOFn2DHtCwJ

Y6g5dLJIjWgzIYc/edit

?usp=sharing&ouid=10

9957301151388885524

&rtpof=true&sd=true 

 

Refusjon Utlegg Ritt 2021 Morten 

Winsnes 

IF Frøy har mottatt mail 

i fra revisor som spør 

om å få refundert 

utlegg/startkontigent til 

 

https://docs.google.com/document/d/1-_nBkLQOFn2DHtCwJY6g5dLJIjWgzIYc/edit?usp=sharing&ouid=109957301151388885524&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-_nBkLQOFn2DHtCwJY6g5dLJIjWgzIYc/edit?usp=sharing&ouid=109957301151388885524&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-_nBkLQOFn2DHtCwJY6g5dLJIjWgzIYc/edit?usp=sharing&ouid=109957301151388885524&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-_nBkLQOFn2DHtCwJY6g5dLJIjWgzIYc/edit?usp=sharing&ouid=109957301151388885524&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-_nBkLQOFn2DHtCwJY6g5dLJIjWgzIYc/edit?usp=sharing&ouid=109957301151388885524&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-_nBkLQOFn2DHtCwJY6g5dLJIjWgzIYc/edit?usp=sharing&ouid=109957301151388885524&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-_nBkLQOFn2DHtCwJY6g5dLJIjWgzIYc/edit?usp=sharing&ouid=109957301151388885524&rtpof=true&sd=true


 

 

Intern Intern 

alle ritt i 2021. 

Henvendelsen er 

besvart. Det er 

informert om at noen 

utgifter kan refunderes 

men absolutt ikke alle 

kostnader. Klubben 

følger klare 

retningslinjer her. 

Arenahus på Skullerud Jørn 

Michalsen/ 

Morten 

Forland/ 

Anne-Mette 

Klokkerud 

IF Frøy har mottatt svar 

på brev send 

Bymiljøetaten for tid 

tilbake.  

 

Skullerud Arenabygg er 

ferdig prosjektert og har 

planlagt ferdigstillelse 

innen 2022. 

Det legges opp til å 

inngå en driftsavtale 

mellom Bymiljøetaten 

v/Skog og landskap og 

Rustad IL for 

arenabygget. Det vil si 

at Rustad IL vil være 

hovedbruker og 

ansvarlig aktør for 

huset. 

  

Det vil være rom for at 

andre klubber kan leie 

huset ved 

arrangementer, men det 

er ikke dimensjonert 

med store lagerrom. Det 

er ikke lagt opp til at det 

skal være rom til andre 

klubbers utstyr. 

  

Dersom IF Frøy ønsker 

lagre eget utstyr i 

arenabygget må 

klubben forhøre seg 

med Rustad IL om det 

er plass til dette. 

 

Innetrening for 

ungdommen 

Morten 

Winsnes 

Trening inne for 

ungdommen er godt i 

gang. Klubben bidrar og 

 



 

 

Intern Intern 

betaler 35 000,- for barn 

og ungdom på 

styrketrening på Oslo 

Veqeens.  

SSS – Spinning IF Frøy Morten 

Winsnes 

Tilbud til IF Frøy 

medlemmer: 

Gratis trening 5 

lørdager i vinter med 

spinning på SSS for alle 

Frøy medlemmer.  

Har vært ca. 15-16 på 

treningene til nå. 

 

Tilbudet vil videreføres 

våren 2022 hvis 

tilstrekkelig interesse og 

oppmøte. 

 

Idrettens Office 365 Morten 

Forland 

Morten F kom med 

innspill og forslag om 

etablering av 

elektronisk 

dokumentarkiv for IF 

Frøy. Epost brukes i 

dag, og vil fortsatt bli 

brukt. Men Teams vil 

kunne gi en bedre 

samhandling, spesielt 

internt. 

Forslaget er å ta i bruk 

idrettens office 365. 

Pris 2500 pr år. for 

standard pakke. 

 

Vurdere om vi samtidig 

bør bytte epost server. 

Unngår da personlige 

mailadresser. (beholder 

samtidig ritt, 

regnskap, leder@froy.n

o) 

 

Øyvind Ø Danielsen 

innhenter alternativt 

tilbud fra annen aktør 

for å sammenligne 

innhold, pris m.m. Det 

for å finne beste løsning 

for klubben. 

 

mailto:leder@froy.no
mailto:leder@froy.no


 

 

Intern Intern 

Forsikringsdokument – IF 

Frøy Klubbforsikring 

Morten 

Winsnes 

Ny avtale mottatt – og 

signert 

 

Sykkelanlegg Tryvann Jørn 

Michalsen 

IF Frøy har mottatt 

innspill fra Eelco mht. 

mulighet for bruk av 

sykkelparken på 

Tryvann. Eelco er 

videre i kontakt med Sk 

Rye og Drammen CK 

om et mulig 

samarbeide. Tryvann 

fremstår som et godt  

alternativ (beste?) med 

infrastruktur med bygg, 

sykkelutleie, servering, 

parkerings, heis, osv...  

Dagfinn Bang Johansen 

har vært i kontakt med 

Administrerende i 

Skimore:  

* Skimore ønsker gjerne 

å utvide aktivitet på 

Tryvann 

* De kunne godt tenke 

seg bikepark lik Trysil, 

og Harstad 

* Tryvann stolheis skal 

frakte sykler allerede 

fra neste sommer 

* Skimore krangler mye 

med BMY..... 

* Sliter med å få til noe 

i Kongsberg, grunnet 

mye vernede områder 

som krysser 

sykkelløyper, dessverre 

 

Konklusjon: IF Frøy er 

positiv til et møte med 

Skimore for å 

presentere og diskutere 

ideer. Eelco, Dagfinn 

samt en i fra styret i 

Frøy stiller i møte med 

Skimore. 

 

Årsmøte 2022 Morten 

Winsnes 

Årsmøte: 23.03.2022 

 

 



 

 

Intern Intern 

Styremøte: 09.03.2022 

Søknad om støtte til 

avlyste 

arrangement/inntektstap 

grunnet Covid-19.  

Jørn 

Michalsen 

Jørn har søkt om støtte 

til dekning av avlyste 

arrangement/inntektstap

grunnet Covid-19 

restriksjoner innenfor 

frist 15.11.2021 

 

 


