
                                      
 

 
Referat årsmøte – IF Frøy 

Onsdag 12. februar 2020 kl. 19:00 
Oppsal samfunnshus hus, Vetlandsveien 99 

 
Det er 22 stemmeberettigede tilstede. 
 
1 - Konstituering, valg av dirigent, referent og to personer til å undertegne 
referatet. 
Morten Winsnes ønsker velkommen og foreslår Lorentz Tanner som ordstyrer og 
dirigent, Arne Hanssen som referent, Øyvind Øen Danielsen  og Morten Riis 
Andersen til å undertegne protokoll. 
 
Vedtak:  
Det er ingen innvendinger mot innkallingen av årsmøte, som dermed er lovlig satt. 
Dirigent, referent og foreslåtte personer til å undertegne protokoll blir valgt, forslag 
til forretningsorden godtas og møte kan starte. 
 
2 - Årsberetning fra styre og komiteer. 
Ordstyrer forslår at årsmøte gjennomgår årsberetningen punktvis og der folk kan 
kommentere underveis.  
 
Vedtak: 
Et samlet årsmøte godkjenner og vedtar årsberetningen. 
 
3 - Regnskap og revisors beretning. 
Styret informerer om at IF Frøy har en utestående regning hos en av sine sponsorer og 
at at dersom vi får inn disse vil post 3017 Sponsor avg. pliktig økes med tilsvarende. 
Dette beløpet vil kunne være rundt 100.000.- 
 
Pål Gulliksen påpeker at i IF Frøy sin årsrapport er overskuddet ikke det samme som i 
fremlagt regnskapet. Styret kommenterer at det er en feil i årsrapporten som vil bli 
rettet der. 
Pål påpeker at posten «8700 Avsatt 100 års jubileum» må økes fra 19.000.- til 
42.000.- slik at resultat blir riktig. 
 
Vedtak: 
Et samlet årsmøte godkjenner regnskap for 2019 med de endringer som er notert over 
her. 
 
Ordstyrer gjennomgår revisors beretning, og det kommenteres at beretningen opererer 
med andre tall en fremlagt budsjett. 



 
Vedtak: 
Et samlet årsmøte ber styret i IF Frøy om å få revisor til å oppdatere sin beretning 
med korrekte tall. Årsmøtet gir styret fullmakt til å godkjenne revisors beretning 
under forutsetning av dette gjøres på et åpent styremøte slik at ev. medlemmer som 
ønsker det kan være med å godkjenne revisors beretning. 
 
4 - Innkomne forslag. 
Siden den ikke er kommet inn noen forslag har styret invitert Erland Gulbrandsen for 
å fortelle om Oslo Terrengsykkelcup/KalasCup der IF Frøy er en av eierne. 
Erland forteller litt om cupen og ønsker at IF Frøy formaliserer hvem som er klubbens 
representant i Oslo Terrengsykkelcup sitt styre. 
 
Vedtak  
Årsmøte gir styret i IF Frøy fullmakt til å utnevner vår representant til Oslo 
Terrengsykkelcup.  
 
5 – Fastsette kontingent. 
Styret har foreslått at kontingenten for 2021 holdes på samme nivå som inneværende 
år.  Det betyr følgende satser: 

- Voksen 850 kr 
- Ungdom 450 kr 
- Barn 6 til 9 år: 150 kr 
- Familie 1500 kr (maksimum seks personer på samme adresse) 
- Tandemryttere: 250 kr 

            - Støttemedlem 250 kr 
 
Vedtak: 
Et samlet årsmøte fastsetter kontingent for 2021 til å være overnevnte satser. 
 
6 – Vedta budsjett 
Årsmøte gjennomgår budsjett og det kommet et ønske om at det kommer inn en egen 
post for inntekter og utgifter for Oslo Terrengsykkelfestival. 
 
Vedtak: 
Årsmøte vedtar budsjett for 2020  med følgende endring. 
Det opprettes en egen post for Oslo Terrengsykkelfestival  med en inntektspost på 
300.000.-  og en utgiftspost på 300.000.- 
 
7 – Valg 
Jan Sølve Borlaug fra valgkomiteen redegjør for komiteens arbeid og presenterer 
forslag til nytt styre for IF Frøy. 
 

• Leder: Morten Winsnes 
• Nestleder: Arne Hanssen 
• Sekretær Morten Forland 
• Leder terrengkomite Nina Gulbrandsen 
• Leder landeveiskomite: Espen Hillmann 
• Leder ritt- og arrangementkomite: Jørn Michalsen 
• Rekrutteringsansvarlig: Henriette Elvrum Handal 



• Materialforvalter Øyvind Øen Danielsen 
• Varamedlem: Petter Farstadvoll 
• Varamedlem: Maya Christensen 
• Medlemsansvarlig: Sidsel Grøndalen 
• Kontrollkomite: Pål Olsen 

 
Vedtak: 
Et samlet årsmøte vedtar valgkomiteens forslag til nytt styre i IF Frøy. 
  
Vedtak: 
Et samlet årsmøte gir styret i IF Frøy fullmakt til å utnevne flere medlemmer til 
kontrolkomiteen. 
 
Valg av valgkomitte: 
Styret foreslår følgende valgkomite for 2020. 
 

• Jonas Nermoen  
• Jan Sølve Borlaug  
• Lorentz Tanner 

 
Vedtak: 
Et samlet årsmøte vedtar valgkomite og gir komiteen fullmakt til å selv å fylle på med 
flere medlemmer. 
 
Vedtak: 
Et samlet årsmøtet gir styret fullmakt til å velge delegater til ting og aktuelle møter. 
 
 
8 – Tildeling av hedersbevisninger 
Siden Chris Becker ikke er tilstede på møte vil vi dele ut IF Frøys hedersmerke med 
halv krans til Chris ved en senere anledning. 
 

 

 

 

Oslo, 12. februar 2020 
                     

    

Øyvind Øen Danielsen(sign)    Arne Hanssen, ref. (sign)  Morten Riis Andersen (sign)  


