Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte I.F Frøy

Innkalt:

Espen Hillmann, Lene Østberg, Vidar Handal, Geir
Westgaard, Christin Becker, Bjørn Strøm, Wenche
Madsen Eriksson, Jørn Michalsen, Sven Kr. Jørgensen,
Haakon Selje, Ivar Kjellhov,
Tirsdag 3. desember2013
kl 18.30. Ekeberg, Osloidrettens hus
Jørn Michalsen

Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:

1.

Saksliste:

Ansvar

Velkommen
Godkjenning av referat fra siste styremøte.
Vedtak: Godkjent

Jørn/
Alle

Frøy i 2014 – organisering, tillitsvalgte, satsinger

Jørn/alle

Budsjettprosess 2014
Forslag fra mastergruppen – budsjettforslag er OK
Master Terreng
30 000,- for å komme i gang – de får finne ut selv hva de vil prioritere
Terreng: Barne og ungdom
Veldig bra og gjennomtenkt budsjett, vi lar tallene stå også ser vi hvordan vi
ender totalt sett. Styret ber om at kjøregodtgjørelse taes ut av budsjett, dette bør
betaltes direkte til den som kjører bilen.
Budsjettet bør gå i null + draktsalg for 2014
Aktivitetene våre bør være i balanse,
Wenche setter opp budsjettet for neste år, med tallene for i år, og de innspill
vi har fått.

Jørn/Wenche/
Vidar/Espen/alle

Oppdatering om Styrkeprøven AS og etablering av region Øst
Selskapet er etablert, Ivar Kjellhov er styremedlem. Region Øst skal opprettes
17. desember.

Jørn/alle

Terrengsykkelskole 2014
BOK, Follo, Lillehammer har meldt sin interesse. Tiltak i regi av Asker
sykkelklubb, overtas av sykkelforbundet. Vil Frøy være med å arrangere en uke
i løpet av sommeren. Det må terrenggruppen finne ut av om de har lyst til å
være med. Vidar tar det videre i terrenggruppen.

Vi/alle

Salg av Enjoykort
Vedtak: Vi prøve å selge det vi kan nå denne uken, taes med på innetreningene
onsdag, torsdag og lørdag. Info om dette på nettsidene. Ellers så sender vi
tilbake det vi ikke har solgt. Og vi er også enige om at dette var kanskje ikke det
tiltaket som vi bør satse på en annen gang.

Jørn/Sven/
Haakon/alle

2.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Vidar
Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite og Team FrøyEspen/
Bianchi”
Får invitasjoner til å være med på mange ritt, må si nei. Taiwan blir første ritt, IF
Frøy får 25 000,- kr når Frøy-Bianchi stiller i rittet.
11 ryttere har signert for 2014.

3.

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Rapport/innspill fra draktansvarlig

Bjørn
Sven
Geir
Christin

4.

Økonomi – budsjett – medlemskap - administrative oppgaver

Wenche/alle

5.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker

Jørn/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover
Neste styremøter: 7. januar 2014, 4. februar
Årsmøte 11. februar

Alle

7.

Eventuelt

Alle

