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Møtereferat 

 

Aktivitet: Styremøte IF Frøy 16.06.2022 

Deltagere: 

 

 

 

                                                                                                                            

 

Fraværende: 

 

Morten Forland, Jørn Michalsen, Espen Hillmann, 

Maya Y. I Christiansen, Anne-Mette Klokkerud, 

Anders Røynås, Petter Tiltnes, Petter Farstadvoll, 

Øyvind Ø Danielsen, Morten Riis Andersen 

 

 

Henriette Elvrum Handal, 

  

Dato: 

 

16.06.2022 

 

Tid og sted 

 

Innkalt ved: Morten Forland/Jørn Michalsen 

 
 

 
 

Saksliste 

 

Sak: Ansvarlig: Referat: Vedtak: 

Velkommen - godkjenning 

av møtereferat 

Morten 

Forland 

Referat av 11.05.2022 

godkjent. 

 

Oppdatering fra daglig 

leder 

Jørn 

Michalsen 

IF Frøy gratulerer med 

gull og bronse i sprint 

NM. Veldig artig med 

sprint, underholdende 

for deltakere og 

publikum.  

 

Rapport/innspill fra 

Landeveiskomiteen 

herunder «Elite» 

Morten Riis 

Andersen 

Det har vært god 

aktivitet på treningene 

denne våren. Selv uten 

gruppeledere møter folk 

opp. Håkon Zahl har 

tatt kontaktansvar også 

for Gruppe 2 og på 

mange av treningene 

trener gruppe 1 og 2 

sammen. I gruppe 3 er 

det fortsatt ingen leder, 

men både Svein-Harald 

og Morten R-Andersen 

har lagt ut forslag til 
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treninger som har gjort 

at interessen rundt G3 

er opprettholdt også i 

år. I gruppe 4 er det god 

aktivitet og god 

stemning på treningene. 

Denne helgen har vi 

ryttere både på Vättern 

Runden og Lillehammer 

- Oslo, så aktiviteten er 

god. Flere av rytterne i 

G3 sykler i gruppe 4 sitt 

lag på L-O. Denne 

våren er det 

gjennomført 

fadderordning med godt 

resultat. Nye blir møtt 

på en god måte og får 

en god introduksjon om 

landeveissykling og 

klubben vår. Alle 

faddere er drevne og 

erfarne ryttere i 

klubben. 

Rapport/innspill fra 

Terrengkomiteen 

herunder KIDS/«Elite» 

Petter 

Farstadvoll/

Petter 

Tiltnes 

Ungdomsgruppen: 

Evaluering av betalt 

trener hjelp og ny 

innstilling til styre for 

resten av sesongen. 

Kids: 

Har gått i sommerferie 

(sist trening i dag for 

10-12). 

Det blir Trysil samling i 

år også, KIDS 7-9: 9-

11.sep. / KIDS 10-12: 

23-25.sep.  

 Godkjent 

Rapport/Innspill fra 

banekomiteen herunder 

«Elite» 

Jørn 

Michalsen 

  

Rapport/innspill fra 

Markeds-

/sponsorkomiteen 

Jørn 

Michalsen/

Morten 

Winsnes 

 

Det har vært jobbet opp 

mot «Nye Stier». 

Avventer en 

presentasjon og skisse 
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fra «Nye Stier» på neste 

styremøte 16.08.d.å 

Rapport/Innspill fra 

materialforvalter 

Øyvind Ø. 

Danielsen 

Frøy Bilen har 75 dager 

Booket for 2022. 

36 dager er gjennomført 

- 5700 km kjørt av 

15000 

Bilen må renses 

innvendig ( Sjokolade 

og kaffe søl ) 

Gjøres Høst 2022 

Bilen lades på jobben til 

ØØD når det er 

muligheter for dette. 

Ikke mottatt ladekort 

ennå. Oppdatert 15.06. 

Om bilen er ledig 9-11 

sept ønsker KIDS bruke 

den på Trysilsamling.  

https://if-

froy.monday.com/prote

cted_static/6453494/res

ources/519243397/2022

%20Fr%C3%B8y%20B

il%20Bookinger.xlsx 

 

Lagernøkler: Ett sett er 

kopiert og kan hentes ut 

i låseboks hos Thomas 

Gøtz. Jørn Michelsen 

og ØØD har ett sett. 

Thomas har ryddet litt 

på tandemlageret, fått 

lagret de store teltene. 

Det vil bli kjøpt inn to 

sykkelstativ til ca. kr. 

699,- til tandemsyklene. 

Da slipper de å stå mot 

hverandre.  

Nettbutikken til Frøy er 

åpen: 

Leveringstider nå er 6-7 

uker. (Tidligere 3 

måneder) 

 

https://if-froy.monday.com/protected_static/6453494/resources/519243397/2022%20Fr%C3%B8y%20Bil%20Bookinger.xlsx
https://if-froy.monday.com/protected_static/6453494/resources/519243397/2022%20Fr%C3%B8y%20Bil%20Bookinger.xlsx
https://if-froy.monday.com/protected_static/6453494/resources/519243397/2022%20Fr%C3%B8y%20Bil%20Bookinger.xlsx
https://if-froy.monday.com/protected_static/6453494/resources/519243397/2022%20Fr%C3%B8y%20Bil%20Bookinger.xlsx
https://if-froy.monday.com/protected_static/6453494/resources/519243397/2022%20Fr%C3%B8y%20Bil%20Bookinger.xlsx
https://if-froy.monday.com/protected_static/6453494/resources/519243397/2022%20Fr%C3%B8y%20Bil%20Bookinger.xlsx
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Rapport/innspill fra 

Rekrutteringsansvarlig 

Henriette 

Elvrum 

Handal 

 

 

774 medlemmer totalt 

pdd. 

622 menn 

152 kvinner 

  

Rapport/innspill fra ritt og 

arrangementskomiteen 

Jørn 

Michalsen 

Terrengsykkelrittet 

arrangert og vel 

gjennomført 23.05.d.å. 

Calas Cup arrangert og 

gjennomført 08.06.d.å. 

Oslo 

Terrengsykkelfestival 

mangler fortsatt vakter, 

ca. 20-25 pers. Håper på 

god bistand. 

Dato for Norway Cross 

blir 25-26.09.d.å. 

 

Økonomi/budsjett Anders 

Røynås 

-Ført kr. 327 000,- ut i 

mai 

-Ført kr. 172 000,- inn i 

mai 

Sponsor Opsahl har 

innbetalt. Mangler 

oppgjør fra andre 

sponsorer trass i 

purring.  

Viktig å merke seg at 

skriftlige sponsoravtaler 

er viktige og 

nødvendige for 

fremtiden.  

 

Draktavtale 2023-2024/25 Petter 

Tiltnes/Øyvi

nd Øen 

Danielsen 

Dagens avtale med 

Kalas går ut 

31.12.2022. Petter T har 

hentet ut tallene fra 

Kalas, hvor mye tøy IF 

Frøy har kjøp for i løpet 

av avtaletiden. 

 

Forslag fra Petter T om 

at det lages en 

presentasjon av 

klubben, som sendes ut 

til 3-5 leverandører 

hvor det bes om tilbud 

på ny leverandøravtale 
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for aktuelle periode 

2023-2024/25. 

Tenker igjennom 3-5  

leverandører. Santini, 

Le Col, Rapha, Custom, 

Kalas, Trimtex, 

Orack??? 

 

Forespørsel bør sendes 

ut i august - evalueres i 

styremøte i oktober - 

forhandler ferdig ny 

avtale i november. Så 

gjelder ny avtale fra 

1.1.2023. 

 

Dagens drakt-avtale er 

sendt @Øyvind Ø. 

Danielsen. Petter T og 

ØØD tar et møte om 

status og fremdrift før 

sommeren.  

Sykkelskole Oslo Jørn 

Michalsen 

Sykkelskolen 5 klasse. 

Introduksjon – sykkel 

som idrett. Kr. 

130 000,- i støtte fra 

Oslo Kommune. 

Opplegget går over 2-3 

uker på skolene. Se 

Power Point for 

presentasjon. Frøy må 

fremskaffe 2 

instruktører som 

besøker skolene. 13-15 

lånesykler. Frøy må leie 

henger for å få syklene 

fraktet. Jørn lager sak 

på nettsiden til Frøy. 

 

Gruppeleder, E-sykling Morten 

Forland 

Jon Henry Rosseland 

har takket ja til å lede 

E-sykling for Frøy 

medlemmer fremover. 

 

Nasjonalpark Østmarka Jørn 

Michalsen 

Møte med 

Statsforvalteren er 

gjennomført. Positivt 

møte ut i fra 

forutsetningene. Frøy 

 

https://if-froy.monday.com/users/14587400
https://if-froy.monday.com/users/14587400
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fikk lagt frem sine 

bekymringer m.m. Ble 

opplyst at Frøy kan få 

inn i verneforslaget at 

man kan benytte de 

stiene som tidligere er 

benyttet til 

sykling/konkurrangser 

fortsatt. Saken ligger 

hos Klima og 

Miljødepartementet 

Fadderordning Morten 

Forland 

Morten Riis Andersen 

informerte om at 

fadderordningen 

igangsettes tirsdag 24 

mai og vil gå hver 

tirsdag ut juni i første 

omfang. 

Det er et ønske fra 

ØØD om at Frøy pusher 

ut en gang til info om 

Fadderordningen i 

sosiale kanaler og 

hovedside. 

 

Spørreundersøkelse 

innetrening/spinning med 

Frøy høsten 2022 

Morten 

Forland 

Henriette jobber med 

saken 

 

Klubbmesterskap – 

Landeveisritt - Terreng 

Espen 

Hillmann 

Det er sendt inn 

søknader om 

godkjenning av 

klubbmesterskap til 

relevante 

myndigheter/begge 

politidistrikt. 

 

Salg av Styrkeprøven og 

deltakelse på 

gen.forsamling 

Jørn 

Michalsen 

Morten F stilte på møte 

m/Styrkeprøven AS, og 

refererte fra dette. 

 

MS365 Espen 

Hillmann/ 

Morten 

Forland 

Overgang til MS365 om 

kort tid. NB! Bruke 

chatten i stedet for å 

sende mailer. 

 

Neste Styremøte 16.08.d.å Morten 

Forland 
God Sommer 😊  
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