
 

 

Intern Intern 

 
  

Møtereferat 

 

Aktivitet: Styremøte IF Frøy 09.03.2022 

Deltagere: 

 

 

 

 

 

 

   Fravær:                     

 

Morten Winsnes, Morten Forland, Øyvind Ø. 

Danielsen, Jørn Michalsen, Petter Tiltnes, Henriette 

Elvrum Handal, Petter Farstadvoll, Espen 

Hillmann, Anders Røynås, Anne-Mette Klokkerud. 

Maya Y. I Christiansen 

 

Dato: 

 

09.03.2022 

Tid og sted  

Innkalt ved: Morten Winsnes 

 
 

 
 

Saksliste 

 

Sak: Ansvarlig: Referat: Vedtak: 

Velkommen - godkjenning 

av møtereferat 

Morten 

Winsnes 

Referat av 09.02.2022 

godkjent. 

 

Rapport/innspill fra 

Markeds-

/sponsorkomiteen 

Øyvind Ø. 

Danielsen/ 

Morten 

Winsnes 

Nytt arbeidsmøte med 

«Nye Stier» og Longva 

er booket. Skal selge 

inn sponsorinntekter for 

IF Frøy for 2023.  

  

Rapport/innspill fra 

Landeveiskomiteen 

herunder «Elite» 

Espen 

Hillmann 

Gruppeleder i gruppe 2 

har sagt opp stillingen 

sin umiddelbart. 

Mangler fortsatt  

gruppeleder i gruppe 3.  

 

Embret har meldt seg 

inn i Frøy igjen.  

  

Rapport/innspill fra 

Terrengkomiteen 

herunder «Elite» 

Petter 

Farstadvoll/

Petter 

Tiltnes 

De eldste har vært i 

Spania og syklet. Noen 

på landslag/skole, og 

noen på klubb. Noen 

valgte også å sykle ritt. 

God stemning. 

  



 

 

Intern Intern 

Utetrening så vidt i 

gang.  

 

Kids: Sliter med 

oppmann på noen 

grupper. Har kontroll på 

listene.  

 

Master hadde Kick off 

nylig, ca. 15 stk. Jonas 

N hadde laget program. 

Blir fast 

treningsprogram hver 

onsd (ikke fast 

oppmøtested). Lett etter 

«klubbløype», som også 

kan benyttes til 

klubbmesterskap. 

Teknisk men ikke for 

vanskelig. Nots 

informerte på møtet 

mht. NP og status i ØM.  

 

Jørn har vært i møte 

med Rye nylig. Oslo 

kommune har lagt ned 

all aktivitet. Nytt møte 

med administrasjonen 

igjen. Har meldt at 

Frøy/Rye ønsker møte 

ansvarlige byråd.  

Rapport/Innspill fra 

materialforvalter 

Øyvind Ø. 

Danielsen 

Trenger datoer for 

booking av Frøy bilen. 

Øyvind plotter det inn i 

«dataarket». 

 

For å bedre tilgangen til 

lageret har Øyvind 

hentet inn tilbud fra to 

forskjellige låsefirmaer. 

Ulike løsninger ble 

diskutert og forkastet. 

Ny nøkkelboks settes 

opp hos Thomas.  

 

Rapport/innspill fra 

rekrutteringsansvarlig 

Henriette 

Elvrum 

Handal 

4 færre medlemmer 

denne mnd, kontra sist 

mnd. Det er da snakk 

om 4 kvinner i minus. 

  



 

 

Intern Intern 

Sammenlignet med 

samme tid i 2021 har vi 

pdd. 45 flere 

medlemmer i år. 

Rapport/innspill fra ritt og 

arrangementskomiteen 

Jørn 

Michalsen 

Ritt er under 

planlegging, og går som 

det skal. Har kun fått 

svar på 

Terrengsykkelrittet.  

 

Økonomi/budsjett Anders 

Røynås 

Nytt år i gang.  

Kontigenter tikker inn. 

Maxpuls har gjort opp 

utestående faktura. 

Terreng ungdom skal til 

Slettestrand. 

Egenandeler kommer 

inn etter hvert. Så langt 

kommet inn 160 000,- 

mer enn hva som er 

fakturert ut. Ser positivt 

ut. 

 

Årsmøte 2022 Jørn 

Michalsen 

Årsmøte: Onsd 

23.03.2022 

https://if-

froy.monday.com/board

s/2178311165/ 

Jørn har laget utkast til 

agenda for Årsmøte 

2022. 

Styret vil ovenfor 

årsmøte foreslå å 

etablere en honorert 

daglig leder rolle. En 

slik rolle vil delvis 

finansieres av tilskudd 

og økt medlemsavgift 

for voksne. 

 

Refusjonsordning – klare 

retningslinjer 

Morten 

Winsnes 

Må kontakte nærmeste 

leder. 

 

Idrettens office 365 Morten 

Forland/Øy

vind Ø. 

Danielsen 

Vært i møte med JPC. 

Avventer tilbud. Nytt 

system er mer 

 

https://if-froy.monday.com/boards/2178311165/
https://if-froy.monday.com/boards/2178311165/
https://if-froy.monday.com/boards/2178311165/


 

 

Intern Intern 

brukervennlig enn 

dagens løsning (e-post).  

Mailadresser bør ha en 

frøy.no mailadresse. 

Mailen er den samme 

og kan arves av nye 

som kommer til i styret. 

Viktig at «tilbudet» 

baserer seg på, og er 

forankret i styrets 

konkrete ønsker og 

behov. I følge ØØD vil 

det bli lagt frem en 

modell på en tenkt 

løsning, så må styret ta 

stilling til det. JPC 

kommer med et 

forslag/pristilbud. Styret 

må henvende seg til 

Idrettsforbundet for 

tilsvarende tilbud og 

pris. Avventer tilbud fra 

JPC. 

Nasjonalpark i Østmarka Morten 

Forland/ 

Jørn 

Michalsen 

Forslaget fra 

Statsforvalteren er sendt 

til Miljødirektoratet og 

Klima- og 

miljødepartementet for 

gjennomgang, før det 

skal ut på en bred 

høring. Frøy ønsker å 

være proaktive mht. 

kontakt med aktuelle 

politikere samt vurderer 

utspill i media. Er trolig 

mange som ikke har satt 

seg tilstrekkelig inn i 

forslaget, og som ikke 

forstår omfanget og 

konsekvensene dersom 

det vedtaes. Viktig å få 

ytterligere belyst og 

fokus på dette. 

 

Henvendelse om kjøp av 

domene froy.no 

Morten 

Winsnes 
Ikke noe nytt  



 

 

Intern Intern 

Lover for IF Frøy Morten 

Winsnes/ 

Jørn 

Michalsen 

Det informeres på 

Årsmøte om ny lovtekst 

 

Kontrakt for eliteryttere, 

senior + junior, felles for 

landevei og terreng 

Petter 

Farstadvoll 

Espen H hadde noen 

eksempler på kontrakter 

liggende som er sendt 

til Petter F (har mottatt). 

 

Hederstildeling Årsmøte 

2022 

Jørn 

Michalesen 

Forslag 

hederstildelinger:  

Hedersmerke halv 

krans: 

-Morten W. 

-Per Allan Johansson 

-Thomas Götz 

-Steinar Rød Nilsen 

 

Pokal: 

-Ole Tommy Lid 

 

Styrkeprøven AS Jørn 

Michalsen 

Informasjon fra styret 

Styrkeprøven AS ble 

sendt ut 4. februar, men 

da til epostadressen 

leder@frøy.no. Den 

kom derfor aldri fram. 

Vi mottok nylig info 

etter purring. 

Et viktig punkt er 

årsmøte til 

Styrkeprøven AS. 

Eierne er bedt om å 

melde inn forslag til 

styremedlemmer til 

valgkomiteens leder. 

Det skal være 

generalforsamling i 

Styrkeprøven 4 april. 

Frøy har ikke mottatt 

invitasjon? Spm. er 

fortsatt om vi ønsker å 

sitte i Styrkeprøvens 

styre. 

Vedtak: 

Styret gis fullmakt 

til å sette i gang 

en prosess for å 

selge våre aksjer i 

Styrkeprøven AS. 

Styret har også 

fullmakt til å 

beslutte salg 

dersom det 

kommer tilbud 

som er økonomisk 

akseptabelt. 



 

 

Intern Intern 

Det har vært liten 

promotering rundt 

Styrkeprøven over tid 

og daglig leder for 

Styrkeprøven AS er 

permittert. DL sier han 

ikke vil tilbake i 

stillingen hvis han 

skulle få tilbud om det. 

Spørsmålet er om Frøy 

fortsatt skal besitte 

aksjer/eierandeler i 

Styrkeprøven AS? Hvis 

ja bør vi også ha folk 

inn i posisjoner i styret. 

Hvis Frøy selger ut sine 

eierandeler er det liten 

grunn til å ha Frøy 

representanter i styret. 

Det er ønskelig å få 

verdifastetting av 

aksjene. Jørn lager et 

forslag til årsmøte mht. 

ønske om salg av Frøy 

sine aksjer. 

Førstehjelpskurs 2022 Morten 

Forland 

Det er kommet forslag 

om å organisere nytt 

førstehjelpskurs slik vi 

hadde før korona. 

Morten tar kontakt med 

Ståle Skaar som hadde 

kurs for IF Frøy sist. 

 

Ryttere med kontrakt – 

Overgangssum.  

Morten 

Winsnes 

Morten W stilte 

spørsmål ved om Frøy 

bør kreve 

overgangssum dersom 

våre «oppfostrede» 

utøvere kommer på et 

proff-lag? Naturlig med 

overgangssum for 

ryttere med kontrakt. 

Espen H tror ikke dette 

er gjennomførbart. Hvis 

en Frøy rytter kommer 

på et proff-lag, bør vi 

være stolte. Ikke kreve 

 



 

 

Intern Intern 

penger i tillegg. Saken 

legges død inntil videre. 

Innetrening neste sesong  Bør stille spørsmål 

blant medlemmene om 

det er interesse for 

innetrening neste 

sesong?  

Det lages en 

spørreundersøkelse i 

juli/august mht. dette. 

 

Bistand Ukraina Jørn 

Michalsen 

Jørn foreslo at IF Frøy 

igangsetter 

«hjelpetiltak» i en eller 

annen form til rammede 

i Ukraina. Erik Kay 

kontaktes med 

forespørsel om han kan 

tenke seg å lede et slikt 

arbeide. 

 

 


