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Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte IF Frøy

Deltagere:

Arne Hanssen, Petter Farstadvoll, Jørn Michalsen, Morten
Forland, Øyvind Øen Danielsen, Anders Røynås, Morten
Winsnes, Henriette Handal

Fravær:

Maya Christensen, Espen Hillmann, Nina Gulbrandsen

Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:

Torsdag 08. oktober 2020
kl. 18:30 – 21.30. Skullerud Park, inngang C.
Morten Winsnes

Saksliste:

1.

Ansvar

Velkommen
Godkjenning av referat fra siste styremøte.
•

2.

Referat fra siste møte mangler

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
•

3.

•

Morten W./ Øyvind

Det er inngått avtale med Maxpulse sportsreiser som går inn som ny
hovedsponsor. Avtale er 2 år. Morten W. jobber med gjennomgang av
kontrakt sammen med klubbens advokat.
Ny avtale med Brav (Kalas) er klar for signering.

Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
•

Espen

Ikke behandlet

Rapport/innspill fra markeds-/sponsorkomiteen
•

Nina

Ikke behandlet

Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite”
•

Morten W./
Alle

Stigende medlemsmasse, 735 medlemmer pr oktober 2020. Styret diskuterer
hvordan legge til rette for nye medlemmer.

Henriette

Rapport/innspill fra materialforvalter
•
•

Øyvind rapporterer fra status på oppussing av Tandemlager. Lager kan også
brukes til ‘mekking‘ av sykkel.
Pumper med Frøy profil er snart i bestilling.

Øyvind

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
•
•

Klubben har arrangert Norway Cross. Morten F. rapporterer fra
gjennomføring av rittet.
Arbeidet med planlegging av neste års rittkalender har startet.

Jørn
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4.

Økonomi – budsjett
•
•

5

Nytt referat fra styremøte
•

6

7

Morten F

Morten F. vil lage en ny 'referat fra styremøte' mal. Data til rapporten vil
hentes direkte fra klubbens planleggingsverktøy.

Planlegging av strategiseminar
•

Anders

Anders rapporterer fra regnskap i september. Klubbens ritt vil fremover ha
eget regnskap.
Vil starte planleggingen av budsjett 2021. Morten W. vil sende ut
informasjon ut til de ulike gruppene.

Øyvind

Strategiseminar 23-24 oktober er under planlegging.

Drift av Terrengsykkelrittet og andre ritt
•

Terrengsykkelrittet: Sak var først oppe på forrige styremøte. Etter dette har
det vært et nytt møte mellom Frøy og FriFlyt. Jørn og Morten W. rapporterer
fra møte og forslag til avtale. Styret diskuterer saken.

Vedtak:
•
Klubben overtar drift av Terrengsykkelrittet. Jørn blir prosjektleder. Pressemelding
sendes ut.

8

Klubbkveld

Morten W.
•

9

Utsatt inntil videre grunnet strenge korona regler. Nytt forslag til dato er
januar. Kanskje det kan kombineres sammen med en KickOff for 2021
sesongen.

Middag for ekstra ivrige rittfunksjonærer
•

Jørn informerer styret for bakgrunnen til forslaget

Vedtak:
•

Forslag vedtatt, Jørn organiserer

Jørn
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10.

Oppfølging av saker fra forrige styremøte
•

Status spørreskjema til folk som melder seg ut.
Hvordan ser spørsmålene ut hvordan sendes dette ut,
hvordan føres statistikk, online?
-Skjema er ikke klart.

Henriette

•

Status websiden

Håkon Zahl,
Morten Winsnes

-Ny webside er under arbeid. Jobben er forsinket

Vedtak:
-Morten W. følger opp saken, det kan ved behov brukes mer ressurser
for å få siden ferdig.

•

Status booking av bilen og depositum håndtering mm
-Øyvind vil bytte til nytt bookingsystem for booking av Frøy bilen

•

Status saken med Muncitori
Morten W informerer styret om status på saken

•

Status markedstiltak
-Henriette informerer om at det jobbes med en promovideo for digitale flater.

•

•

Status innesykling Skullerud Sportsenter

Øyvind

Morten Winsnes

Henriette

-Morten W informerer styret om årets Spinning på Skullerud Sportsenter.
Påmelding åpner straks. Pris blir kr 1300,-

Morten Winsnes

Status klubbforsikring NCF og prosedyre ulykke

Morten Winsnes,

-Morten W. informerer. Vi har hatt gjennomgang av klubbens forsikringer,
og klubben har nå alle nødvendige forsikringer i orden.
Ny Informasjon om forsikringer er lagt ut på klubbens hjemmeside
(ref siden om Skader og ulykker).

•

Status Strategisamling
-Strategiseminar 23-24 oktober er under planlegging.

•

Status Froy.no - Domene sikkerhet
-Øyvind informerer

•

Status Froy.org - Domene sikkerhet

Jørn,Morten W.,
Espen,Petter

Øyvind
Øyvind

-Øyvind informerer

•

Status ny to års kontrakt med Brav
-Ny avtale med Brav (Kalas) er klar for signering.

Morten Winsnes
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11.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker
Morten W., Espen
•

Ungdomsiden på web
-Ikke behandlet.

•

Rekruttering Parautøvere

Maya

-Ikke behandlet.

•

Presentere Årshjulet i Monday

Morten Forland

-Morten F. informerer styret om årshjulet i klubbens planleggingsverktøy.
•

Ny leder for tandemgruppa
-Katrine Quirk er ny leder for gruppa. Hun får med seg en assistent.
-Katrine jobber med å få på plass en gruppe med piloter.
-Maya er kontaktperson i styret.

•

Ny leasing for Frøy mobilen
-Leasingperiode går ut neste år. Øyvind er i dialog om eventuell ny avtale. Vi mottar
tilbud fra Møller etter hvert.

•

Profilbok for IF Frøy - Identitet - bruk av logo
-Øyvind informerer. Spørsmål dukket opp i forbindelse med produksjon av profil
artikler. Det undersøkes om vi har en profilbok.

•

Morten Winsnes,
Maya

Øyvind

Øyvind

Drikkeflasker
-Drikkeflasker med IF Frøy profil. Øyvind informerer. Det jobbes med saken.

Øyvind

