
 

 

Intern Intern 

 
  

Møtereferat 
 

Aktivitet: Styremøte Frøy 11.11.2020 
Deltagere: 
 
 
 
 
Fravær: 

Morten Forland, Anders Røynås, Øyvind Ø. Danielsen, 
Morten Winsnes, Petter Farstadvoll, Jørn Michalsen, Espen 
Hillmann, Nina Malme, Henriette Elvrum Handal, Arne 
Hanssen 
 
Maya Y I Christensen 

 
Dato: 

 
11.11.2020 

Tid og sted Teams møte kl. 18:30-21:30 
Innkalt ved: Morten Winsnes 

 
 

 
 

Saksliste 
 

Sak Ansvarlig Referat Vedtak 

Velkommen - godkjenning 

av møtereferat 

Morten Winsnes Godkjenning av referat fra siste styremøte. Referat godkjent 

Rapport/innspill fra 

Landeveiskomiteen – 

herunder ”elite” 

Espen Hillmann Treninger ferdig for i år, Covid situasjon stopper 
også alle arr. og treninger. To lag påmeldt 

Styrkeprøven L-O 

  

Rapport/innspill fra 

Terrengkomiteen – herunder 

”elite” 

Nina Malme Spinning og styrketrening for barn og unge kan 

fortsette trening på Skullerud sportssenter. Vi 
følger opp saken. Sesongavslutning for voksne 

gjennomført. 

  

Rapport/innspill fra 

markeds-/sponsorkomiteen 

Morten Winsnes, 

Øyvind Ø. 

Danielsen 

Enighet med Maxpulse om ny avtale. Maxpulse 

får bla trykk på drakter. Nye turer under 

planlegging. 

  

Rapport/innspill fra 

materialforvalter 

, Øyvind Ø. 

Danielsen 

Ikke noe nytt å rapportere   

Rapport/innspill fra 

rekrutteringsansvarlig 

Henriette Elvrum 

Handal 

Oppdatert rapport på medlemstall. 3 nye 

medlemmer denne mnd. 

  

Rapport/innspill fra ritt og 

arrangementskomiteen 

Jørn Michalsen Terrengsykkelrittet (TSR): Påmelding åpner 15 

november.  

Oslo Terrengsykkelfestival: Jobber med 
søknader. Jobber nå også nå med markedsføring 

rundt disse rittene.  

Landevei: planlegger Holmenkollen 
sykkelfestival.  

CX ritt til høsten. 

  

Økonomi – budsjett Anders Røynås Regnskap oktober ikke klart. Ettersendes til 

styremedlemmer.  
Vi vil jobbe med budsjett frem mot neste 

styremøte (Morten W. + Anders) 

  

Nytt mal for referat fra 

styremøte 

Morten Forland Morten F. informerer om ny mal for styrereferat Ny mal er godkjent 



 

 

Intern Intern 

Drift av Terrengsykkelrittet 

og andre ritt 

Jørn Michalsen Jørn i gang med planlegging, påmelding åpner 

TSR 15 nov. 

  

Videre fremdrift esport 

satsning, besøk av Rune 

Larsen 

Morten Winsnes E-sykling: Rune Larsen oppdaterer styret på 

aktivitet i klubben rundt E-sykling.  Rune og Jon 

Henry Rosseland er primus motor. Lavterskel 
tilbud, klubbritt på Zwift på tirsdager er i gang.  

Jobber også med å etablere lag til lagtempo 

konkurranser.  
Bruker vinteren til å lære og få erfaring. 

Rune Larsen ny gruppeleder 

Vurdere om vi skal kjøpe ut 

flere aksjer i Styrkeprøven 

AS 

Espen Hillmann, 
Morten Winsnes 

Espen informerer om mulighet for å kjøpe aksjer. 
Styret kommer med innlegg i saken. Kjøp krever 

ekstraordinært årsmøte.  
Styret sier ja til å kjøpe ekstra aksjer og kaller inn 

til ekstra årsmøte for endelig godkjenning. 

Styret foreslår for ekstra ordinert 
årsmøte å kjøpe maksimalt antall 

tilgjengelige aksjer. Forslag til 
dato for ekstraordinært årsmøte er 

30 nov. 

Oppfølging av innspill fra 

strategiseminaret og nytt 

revidert strategidokument 

Morten Winsnes, 

Morten Forland 

Dokumentet ligger tilgjengelig for revisjon frem 

mot årsmøtet. Styret kan legge inn kommentarer i 

dokumentet 

  

Budsjett 2021 Morten Winsnes, 

Anders Røynås 

Anders og Morten W. setter opp et forslag til 

budsjett til neste styremøte. Budsjett blir 
hovedtema under neste styremøte. 

  

Samarbeid med 

Skullerudstua/Skiforeningen 

Jørn Michalsen, 
Nina Malme 

Vi er blitt kontaktet av 
Skiforeningen/Skullerudstua ang. et samarbeid. 

Nina og Jørn presenterer tanker rundt bruk av 

Skullerudstua.  
Vi tar et møte med drivere av stua for å utarbeide 

et eventuelt forslag til avtale. 

  

Oppdatering arbeid med 

behovsplan for idrettsanlegg 

Jørn Michalsen Gjelder nå primært terrengsykkleltrase Skullerud 

og pumptrack Haraløkka.  
Jørn har hatt møte med bystyrets komite som har 

ansvar for idrettsanlegg i Oslo. 

  

Status spørreskjema til folk 

som melder seg ut. Hvordan 

ser spørsmålene ut hvordan 

sendes dette ut, hvordan 

føres statistikk, online? 

Henriette Elvrum 

Handal 

Henriette følger opp med Sidsel/Håkon   

Status websiden , Håkon Zahl Arne gir en status på ny webside. Forslår å 

lansere siden så snart som mulig, følger opp med 

Håkon. 

  

Status booking av bilen og 

depositum håndtering mm 

, Øyvind Ø. 

Danielsen 

Bruker nå Google Forms   

Status saken med Muncitori Morten Winsnes Morten informerer og følger opp saken.   

Status innesykling 

Skullerud Sportsenter 

Morten Winsnes Morten W. gir en status.  

Er nå kun mulig for ungdom å trene på senteret. 
Status voksne er at det er få påmeldte forhold til 

tidligere år.  

Det er gjennomført en online trening med 
blandede erfaringer. 

  

Rekruttering Parautøvere Maya Y I 
Christensen 

Ikke behandlet   

Ny leasing for Frøy mobilen Øyvind Ø. 
Danielsen 

Venter på tilbud fra Møller. Må ta stilling til om 
vi skal ha elbil. 

  

Felles gjennomgang av 

bruken av Monday 

Morten Forland Morten F. gir informasjon. Morten F lager en mal 

for styremøte. 

  

Online styrketrening Morten Winsnes Morten W. informerer styret. Vil gi informasjon   



 

 

Intern Intern 

mandager med Ingunn 

Baastad 

til medlemmer om tilbudet. 

Opprette en CX gruppe med 

gruppeleder og eget 

budsjett. 

Morten Forland, 

Morten Winsnes 

Morten W./Morten F. informerer. Styret 

diskuterer saken. 

Få dette formeldt inn mot neste 

årsmøte. Få opprettet en 

gruppeleder og laget budsjett 

 


