
 

 

Intern Intern 

 
  

Møtereferat 

 

Aktivitet: Styremøte IF Frøy 11.10.2022 

Deltagere: 

 

 

 

                                                                                                                            

 

Fraværende: 

 

Morten Forland, Jørn Michalsen, Espen Hillmann, 

Maya Y. I Christiansen, Anne-Mette Klokkerud, 

Anders Røynås, Morten Riis Andersen, Petter 

Tiltnes, Petter Farstadvoll 

 

 

 

  

Dato: 

 

11.10.2022 

 

Tid og sted 

 

Innkalt ved: Morten Forland/Jørn Michalsen 

 
 

 
 

Saksliste 

 

Sak: Ansvarlig: Referat: Vedtak: 

Velkommen - godkjenning 

av møtereferat 

Morten 

Forland 

Referat av 13.09.2022 

godkjent. 
 

Oppdatering fra daglig 

leder 

Jørn 

Michalsen 

Oppsummering fra daglig 

leder. 
 

Rapport/innspill fra 

Landeveiskomiteen 

herunder «Elite» 

Morten Riis 

Andersen 

Sesongen for 

fellestreninger er nå over, 

så har ikke så mye å 

melde fra om denne gang. 

Ser frem mot neste sesong 

og håper å få på plass nye 

gruppeledere i G2 og G3 

før sesongstart. 

  

Rapport/innspill fra 

Terrengkomiteen 

herunder KIDS/«Elite» 

Petter 

Farstadvoll/

Petter 

Tiltnes 

KIDS-sesongen er 

avsluttet. 
 

Rapport/Innspill fra 

banekomiteen herunder 

«Elite» 

Jørn 

Michalsen/ 

Espen 

Hillmann 

Møte avholdt i ny 

banekommitee (Francis 

Pauline, Gunnar Sundal, 

Tony Fossum, Jørn 

Michaelsen, Rolf Morgan 

 



 

 

Intern Intern 

Hansen og Espen 

Hillmann). 

Satse på samling med 

klubbens ryttere (alle 

aldre men fokus på unge) 

1Q23. Enten på Sola eller 

i Odense. Rolf Morgan 

blir med som trener og vil 

ha ansvar for samlingen. 

Jobbe mot GU Bane slik 

at en får sertifisering hvis 

en har syklet i utlandet, i 

dag må man ta ny 

sertifisering for Sola 

lokalt, utlendinger trenger 

ikke dette så her er det 

diskriminering av egne 

ryttere i Norge. 

Nominert deltager for 

gruppe som skal jobbe 

med aktivitet i Asker 

velodromen, viktig med 

både klubber som kan 

arrangere ritt, og ha 

tilgjengelig kommissærer. 

Rapport/innspill fra 

Markeds-

/sponsorkomiteen 

Jørn 

Michalsen/ 

Morten 

Forland 

 

Gjennomgang av revidert 

forslag etter work shop 

med Nye Stier og Espen, 

Morten W, Dagfinn og 

Jørn fra IF Frøy. 

 

Rapport/Innspill fra 

materialforvalter 

Øyvind Ø. 

Danielsen 

Frøybilen – Mye slurv ved 

tilbakelevering av bil etter 

bruk. Bilen må leveres inn 

for sjekk mellom hver 
utlåning. Ingen melder 

frivillig at de har påført 

bilen skade. 

Bilen er utleid 123 dager i 

2022. 5000 km igjen av 

leasing for 2022. 

Ønsker å benytte bilen til 

Belgia April 2023 – Liege 

– Bastogne – Liege. Kan 

samtidig få service 

ettersyn av rack. 

Presentasjon og 

gjennomgang av 

ordensregler for bruk av 

Frøy bilen. Kan med 

 



 

 

Intern Intern 

fordel lamineres opp og 

ligge fast i bilen. 

Rapport/innspill fra 

Rekrutteringsansvarlig 

Henriette 

Elvrum 

Handal 

Medlemstall pdd. Kvinner 

153, menn 628, TOTALT 

784 

Økning med 12 

medlemmer ila de siste 

3mnd 

  

Rapport/innspill fra ritt og 

arrangementskomiteen 

Jørn 

Michalsen 

Ritt i 2023 og årene 

fremover : Jørn gikk 

gjennom utarbeidet plan 

for ritt i 2023, 2024 og i 

årene fremover.  

Vedtak: Styret 

søker om å 

arrangere rittene i 

henhold til planen 

for 2023 og 2024, 

og tok resten av 

planen til 

etterretning som 

grunnlag for 

planlegging av 

senere år.  

Vedtak: Styret 

beslutter å 

arrangere Nordisk 

mesterskap i 

Masters, forutsatt at 

mesterskapet 

tilføres ressurser fra 

Road Safety på linje 

med Norgescup og 

NM elite landevei 

Økonomi/budsjett Anders 

Røynås 

Regnskapet pr. 30/9 viser 

et etterskudd på Tnok 

125. Rittregnskapene er 

avstemt mot rapporter fra 

eq timing. Nå mangler 

kun Norway Cross. 

 

Nasjonalpark Østmarka Jørn 

Michalsen 

Mye som skjer i saken nå. 

Viktige møtedatoer er 

20/10, og 26/10.  

 

Innetrening/spinning med 

Frøy høsten 2022/2023 

Espen 

Hillmann/ 

Morten 

Forland 

Avtale om spinning er 

inngått med Skullerud 

sportssenter om trening i 

vinter.  

Treningstidene blir:  

Tirsdager fra 19.00 til 

20.15  

Lørdager fra 13.00 til 

16.00  

Vedtak:  

Frøy dekker 50% av 

kostnader til 

innetrening. 

Egenandel pr. 

utøver kr. 1100,- for 

hele sesongen. 

 



 

 

Intern Intern 

Pris pr gang er 2.500 

kroner.  

  

Totalt for hele sesongen 

blir da 105.000 kroner for 

21 uker. Det forutsetter 

trening helt fra til 28. 

mars (siste uke før påske), 

og ingen trening i juleuka 

(uke 52).  

Forutsatt 50 påmeldte vil 

Frøy dekke opp halve 

utgiften med 1100 kroner 

i egenandel.  

 

Instruktører må på plass, 

gjerne også noen nye. 

Regler/retningslinjer for 

dugnadsarbeid 

 Innspill om regler for 

dugnadsarbeid: De som 

nyter godt av organisert 

innetrening (på Skullerud 

eller Zwift) forplikter seg 

til å delta på minst en 

dugnad.  

 

Salg av Styrkeprøven  Jørn 

Michalsen 

Gjennomgang av status 

fra Jørn og Morten. 
Vedtak:  

Styret har gitt 

daglig leder Jørn 

Michalsen 

instruksjoner og 

fullmakt til å 

forhandle salg av 

aksjer med Bærum 

og Omegn 

Cycleklubb. 

Mitt Varsel Morten 

Forland 

Morten informerte om 

Mitt Varsel som rulles ut 

av NIF. 

 

Draktavtale 2023 Petter 

Tiltnes 

All info ligger i egen 

mappe på Teams. Petter 

redegjorde for status, 

gjennomgang av 

tilbudene. Ny tre års 

avtale. 

 

Status rundt oppstart av 

ny epost og 0365 

Morten 

Forland 

Ny versjon av Saksliste 

styremøter via 0365 er 

opprettet. 

 



 

 

Intern Intern 

Retningslinjer for dugnad 

som funksjonær i IF Frøy 

Jørn 

Michalsen 

Utkast/forslag til 

retningslinjer ble 

gjennomgått. 

 

Styrearbeid - 

Forberedelser 

Øyvin Ø. 

Danielsen 

Ønsker at alle i styret 

stiller bedre forberedt, 

oppdaterer de punktene vi 

skal gjennomgå og melder 

inn oppdatering/saker hvis 

dette skal skje i 

styremøtet. 

Ønske er at vi følger 

agendaen, har man ikke 

oppdatert på sitt område 

så for dette vente til neste 

styremøte. 

Det bruker mer tid på 

styrearbeidet nå enn for 1 

år siden fordi vi nå tar 

saker på sparket. Det bør 

være unødvendig. 

 

Klubbkveld 2022 Morten 

Forland 

Klubbkveld blir 30.11.d.å.  

Neste Styremøte 09.11.d.å Morten 

Forland 

  

 


