Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte I.F Frøy

Innkalt:
(forfall i rødt)

Espen Hillmann, Lene Østberg, Vidar Handal, Geir
Westgaard, Christin Becker, Are Trøan, Wenche Madsen
Eriksson, Jørn Michalsen, Lasse Johansen, Terje
Hullstein, Sven Kr. Jørgensen, Pål Gulliksen, Ivar
Kjellhov
Tirsdag 6. mars 2012
kl 18.00. Ekeberg, Osloidrettens hus
Jørn Michalsen

Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:

1.

Saksliste:

Ansvar

Velkommen og rett på sak.
Godkjenning av referat fra siste styremøte.
Godkjent uten kommentarer

Jørn/
Alle
Jørn/alle

Styrets arbeid i 2012
Jørn legger fram noen punkter til diskusjon
Jørn sender ut saker sammen med sakslisten, alle leser gjennom dette før møtet
og er forberedt.

Jørn/alle

Terrenggruppa har lagt frem forslag om at også foreldre i
barne/ungdomsgruppa blir med på dugnader. Barne/ungdomsgruppa ordner
med epostlister.
Sykkellandsbyen 2012
Se notat vedlagt innkallingen
Si ifra om salgsjobb og stand – 30.000 er mye penger, dårlig info for de som skal
ut med penger.
Dugnadgruppa har sykkellandsbyen 2012 på planen – må vite hvor mange
personer en trenger til dugnad.

Jørn/alle

Revidert avtale med Terrengsykkelrittet
Se forslag til avtale og notat vedlagt innkallingen
Ingen kommentarer.
Vedtak: Styret besluttet å godta den fremlagte avtalen.
Ny nettside for IF Frøy
Fremdeles nettsiden som skal være i fokus, alltid kunne linke inn til froy.org
Vedtak: Styret besluttet å utvikle nye nettsider basert på Enonic, og å engasjere
designer innenfor antydet kostnadsramme, dvs. 20.000‐25.000

Sven/Jørn/alle

Jørn/Espen/alle
Forespørsel om å arrangere KM 2012
KM 15. og 16. september – tempo, landevei, lørdag – og terreng, søndag
Søker Oslo sykkelkrets for utgifter oppad til 30.000.
Terrengritt Skullerud/tempo på Mosseveien, landevei der hvor vi har
klubbmesterskap – se om vi kan bytte dager, slik at tempo/landevei blir søndag

Saksliste:
pga. trafikk.
Finne en gruppe som kan se på dette – bruke kjente «gamle» krefter
Vedtak: IF Frøy arrangerer KM i terreng, landevei og tempo 15. og 16.
september

Ansvar

– og fastsette datoer for klubbmesterskap
Husk 3 mnd søknadsfrist på landeveisritt til politiet.
21.8 fellesstart
23.8 tempo
31.5 terreng
2.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite og Team Frøy‐
Trek”
Lagbilder av Team Frøy‐Trek blir tatt onsdag 6. mars 2012
Ellers er det lagt opp til mange ritt, plan frem til sommeren er lagt – økonomien
styrer høsten

Vidar
Espen/Pål/Ivar

3.

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Sanitet og lignende er bestilt, må ha litt opplæring i forbindelse med første
United Bakeries cup
Rapport/innspill fra dugnadskomiteen
I gang med arbeidet, første møte tidligere denne uken
Rapport/innspill fra webredaktøren
Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Rapport/innspill fra gruppekoordinator
Jobber med treningsplaner
Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Rekruteringsbrosjyre
Geir har fått ansvar for olitiattester på trenere for barneidrett
Geir får gås ansvar for rent idrettslag – antidopingarbeid
Rapport/innspill fra draktansvarlig
Bestiller drakter nå, begrenser bestilling pga – hovedavtalen
Bestiller t‐skjorter til barn 6/8 år

Lasse

4.

Are
Sven
Espen/Ivar
Terje
Geir

Christin

Økonomi – budsjett – medlemskap ‐ administrative oppgaver
Wenche/alle
Geir ønsker grafer, akkumulert på rapporten – Wenche og Geir finner en løsning
2 personer må signere alle utbetalinger – Wenche har funnet en løsning, og Jørn
godkjenner i nettbank.

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker

Jørn/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover

Alle

7.

Eventuelt
Emitbrikkene er nå 3 år, hva er forventet levetid, hvordan får en byttet inn. Jørn

Alle
Jørn

Saksliste:
sjekker.
Vi bør få info om klubben inn på Wikipedia. Jørn gjør det

Neste møte: Mandag 23. april

Ansvar
Jørn

