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Møtereferat 

 

Aktivitet: Styremøte IF Frøy 16.08.2022 

Deltagere: 

 

 

 

                                                                                                                            

 

Fraværende: 

 

Morten Forland, Jørn Michalsen, Espen Hillmann, 

Maya Y. I Christiansen, Anne-Mette Klokkerud, 

Anders Røynås, Morten Riis Andersen, Petter 

Tiltnes, Petter Farstadvoll, Øyvind Ø Danielsen, 

 

 

Henriette Elvrum Handal, 

  

Dato: 

 

16.08.2022 

 

Tid og sted 

 

Innkalt ved: Morten Forland/Jørn Michalsen 

 
 

 
 

Saksliste 

 

Sak: Ansvarlig: Referat: Vedtak: 

Velkommen - godkjenning 

av møtereferat 

Morten 

Forland 

Referat av 16.06.2022 

godkjent. 

 

Oppdatering fra daglig 

leder 

Jørn 

Michalsen 

Oppsummering fra daglig 

leder:  

 

Oslo 

Terrengsykkelfestival har 

vært prioritert siden 

forrige møte. • Mye jobb 

med løpende, daglige 

oppgaver. Prioriteringer 

fremover: • Sykkelskolen 

– kontakt med aktuelle 

skoler. • Oppfølging 

sykkelanlegg og 

nasjonalpark. • Norway 

Cross 24. og 25. 

september. • 

Klubbmesterskap. • 

Opplegg for banesykling. 

Landeveissykling 

ungdom, elite og Masters. 

• Planlegging ritt neste år. 

• Møte med Kidz og 

ungdomsgruppene med 

 



 

 

Intern Intern 

tanke på neste sesong. • 

Evnt oppfølging av 

sponsorarbeid. 

 

Rapport/innspill fra 

Landeveiskomiteen 

herunder «Elite» 

Morten Riis 

Andersen 

Det har vær god bevegelse 

i gruppene igjennom hele 

sommeren selv om det 

ikke har vært 

fellestreninger. Folk har 

allikevel møttes på 

Hverven og man har også 

av og til kjørt på tvers av 

gruppene. Håkon Zahl 

gjør en god jobb med og 

også inkludere G2 i 

treninger og legger 

ukentlig ut gode treninger 

på fb. I gruppe fortsatt 

gruppeleder, men forslag 

til treninger har av og til 

vært lagt ut på G3 sidene 

på FB. Gruppe 4 har 

startet opp igjen med 

fellestreninger denne 

uken. 

Nå håper vi å få mange 

med på 

klubbmesterskapene. 

G3 mangles det trener for 

  

Rapport/innspill fra 

Terrengkomiteen 

herunder KIDS/«Elite» 

Petter 

Farstadvoll/

Petter 

Tiltnes 

Jonas har gjennomkjøring 

av klubbmesterskap løypa 

24.08.d.å.  

-Til helgen – 5 stk ryttere 

til Glomdalen. 

-3-4 sept - Gylne Gutuer 

«Regionslag», hovedvekt 

av Frøyryttere som stiller, 

Joel er med. 

KIDS: Starter opp igjen 

22.08.d.å.  

-Noe ventelister fortsatt. 

-Sliter med aldersgruppen 

2010 hva gjelder for få 

trenere. 

 



 

 

Intern Intern 

-Ole Tommy gir seg som 

hovedtrener for 7-9 år. 

-300 påmeldte KIDS til 

Trysiltur i sept. 

Birkenbussen er FULL😊 

Petter T informerer om 

status for utfor og enduro 

gruppa 

Rapport/Innspill fra 

banekomiteen herunder 

«Elite» 

Jørn 

Michalsen/ 

Espen 

Hillmann 

Espen redegjorde for 

status: 

Forespørsel om folk som 

vil være med er sent ut til 

alle foreslåtte medlemmer 

av ny gruppe, ikke noe 

tilbakemelding så langt, 

planlegger møte i 

august/september med 

medlemmene. 

(Se innhold i mail som 

ligger på Monday.com). 

Planlegger at vi tar et 

oppstartsmøte rett over 

ferien (innkalling vil 

følge) hvor vi diskuterer 

veien videre, fint om dere 

gir tilbakemelding om 

dere har tanker og ideer 

som vi kan diskutere når 

det gjelder hvordan vi skal 

bruke tiden frem til 

velodromen i Asker står 

klar. 

 

Rapport/innspill fra 

Markeds-

/sponsorkomiteen 

Jørn 

Michalsen/ 

Morten 

Forland 

 

Møte med og presentasjon 

av konsulentfirma som 

kan bistå Frøy med 

merkevarebygging og 

sponsing. Det ble bestemt 

at dette er noe vi ønsker å 

gå videre med da dette er 

veien å gå for å få 

profesjonell drift. Jørn og 

Espen tar kontakt og 

følger opp. 

Maxpulsavtalen løper ut 

31.12.2022. Jørn følger 

opp. 

 



 

 

Intern Intern 

Rapport/Innspill fra 

materialforvalter 

Øyvind Ø. 

Danielsen 

Antall utleiedøgn i 2022 

er est. 87 dager. 

Bilen skal repareres 1  

November 

Behov for setetrekk est. 

1.000,- Kjøper 

universaltrekk fra 

Thansen. 

 

Rapport/innspill fra 

Rekrutteringsansvarlig 

Henriette 

Elvrum 

Handal 

778 medlemmer, og 

oppgang fra sist.  IF Frøy 

er Norges største 

sykkelklubb ! 

  

Rapport/innspill fra ritt og 

arrangementskomiteen 

Jørn 

Michalsen 

Terrengsykkelfestivalen 

vel gjennomført.  

-Dato for Norway Cross 

blir  

25-26.09.d.å. 

-3-13 august 2023 – er det 

VM i Glagow. IF Frøy bør 

arrangere en tur dit? 

 

Økonomi/budsjett Anders 

Røynås 

Vi er på pluss siden.  

-Mottatt kr. 400 000,-fra 

Bymiljøetaten. 

-Fått inn kr. 230 000,- i 

egenandeler. Økonomien 

er god. 

-Flasker munnbind saken 

er avsluttet vis a vis 

Sørensen Sykler. 

 

0365 - Microsoft blir ny 

plattform fremover – 

Ufasing av Monday.com 

Morten 

Forland 

Bruk av Monday.com som 

prosjektverktøy: 

-Brukes stort sett kun til 

styremøter 

-Koster oss en del penger 

(kr. 10 000,-) 

 

Bør se på å bruke det som 

ligger i O365 pakken. 

-Trolig vil vi klare oss fint 

med bruk av Teams og 

Project/Excel til å holde 

oversikt over oppgaver til 

styremøter - Gratis 

Monday.com planlegges 

på sikt å fases ut til fordel 

for Microsoft som ny 

plattform. 

 



 

 

Intern Intern 

 

-Bruk av nye e-poster er i 

gang.  

Nasjonalpark Østmarka Jørn 

Michalsen 

Ikke noe nytt ! 

Skal ut på høring ila 

høsten 

 

Spørreundersøkelse 

innetrening/spinning med 

Frøy høsten 2022 

Espen 

Hillmann/ 

Morten 

Forland 

Flere har spurt om hvor vi 

går med innetrening til 

vinteren, bør starte dette 

arbeidet: 

Bestemme format for 

trening 

Finne sted for trening 

Jobbe med å finne trenere, 

sette opp program 

Jørn sender ut 

spørreskjema til klubbens 

medlemmer  

 

Klubbmesterskap – 

Landeveisritt - Terreng 

Espen 

Hillmann 

Full aktivitet og 

planlegging godt i gang 
 

Salg av Styrkeprøven  Jørn 

Michalsen 

Jørn og Morten 

informerer styret og følger 

opp saken. 

 

Draktavtale 2023 Petter 

Tiltnes 

Sender forespørsel til 5-6 

leverandører om at vi 

gjerne vil motta tilbud på 

drakter. Vurderer når 

tilbudene er på plass. 

 

Skiforeningens friluftsdag 

11 september 

Jørn 

Michalsen 

Frøy har mottatt en 

henvendelse fra 

Skiforeningen om å bidra 

under deres årlige 

aktivitetsdag på Skullerud 

11. september. Vi er 

positive til det. God pr for 

klubben, og viser også 

tilhørighet til området 

 

Neste Styremøte 13.09.d.å Morten 

Forland 

  

 


