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Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte IF Frøy

Innkalt:

Henriette Handal, Espen Hillmann, Arne Hanssen, Nina
Gulbrandsen, Petter Farstadvoll, Anders Røysås, Jørn
Michalsen, Morten Forland, Øyvind Øen Danielsen, Maya
Christensen.

Fravær:
Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:

Anders Røynås
Onsdag 18. mars 2020
kl. 18:30 – 21.30. Møte via Microsoft Teams
Morten Winsnes

Saksliste:

1.

Velkommen
Godkjenning av referat fra siste styremøte.
•

2.

Ansvar

Morten/
Alle

Vedtak: Referatet er godkjent

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”

Nina

Presentasjon terrengkomiteen v/Nina:
• Jobber med å få på plass trenerkabalen.
• Det jobbes aktiv med å få på plass ny terrengløype Skullerud i forbindelse
med Norgescup 22-23 august.
Har hatt møter med Bymiljøetaten og Rustad IL.
En permanent løype krever en landskapsplan og må søkes om til Plan og
Bygningsetaten.
Styret ønsker at en bruker penger fra SparebankStiftelen til dette. Og at en
kan få hjelp av Rekkje stiutvikling til dette arbeidet.
• Søknad til Bymiljøetaten angående Terrengsykkelrittet er lovet klar innen kort
tid.
• Har fått en ny sponsor (A. Opsahl) i forbindelse med NorgesCup Terreng
Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite”
Presentasjon landeveiskomiteen v/Espen:
• All gruppesykling ute er utsatt. Lite info foreløpig grunnet uklarheter rundt
Corona situasjonen.

Espen
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3.

Rapport/innspill fra markeds-/sponsorkomiteen
•

Morten / Øyvind

Morten/Øyvind presenterer to nye sponsorer til Frøy Kids.

Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Presentasjon rekruteringsansvarlig v/Henriette:
• Rapporterer om nedgang i antall medlemmer.
Medlemstall, 614(mars) ned ca 100 medlemmer fra i fjor.
Styret uttrykker bekymring for denne utviklingen. Ikke sikkert vi får like mye
nye medlemmer som vanlig denne våren grunnet Corona situasjonen.
Styret ønsker at det en skal se på grunnen til at en melder seg ut av klubben.
Bl.a. ved bruk av spørreskjema.
Styret ønsker at det jobbes med rekrutteringstiltak. Forslag er fadderordning,
annonser og henvende oss til nye grupper av syklister.
• I sesongen 2020 blir gruppen 13/14år delt i to grupper, en for 13 og en for
14år

Henriette

Rapport/innspill fra materialforvalter.
Presentasjon ved materialforvalter Øyvind
• Informerer om at ny Bookingløsning for Frøy bilen er klar. Se punkt 6b.

Øyvind

Rapport/innspill fra Rittkomiteen:
Jørn gav en liten presentasjon rundt de ulike rittene Frøy skal arrangere.
• En er i god gang med planlegging av Terrengsykkelrittet, Kalas cup og NC
terreng.
• Det planlegges et sykkelkross ritt i høst, en arbeidsgruppe skal ha møte i
uke13.
• Ønsker arrangere Master NM Tempo (se punkt 6a).

4.

Økonomi – budsjett
Anders var ikke tilsted på møte.
• Han har oversendt Resultatrapport pr 28.02.2020 til styret.
• Styret etterlyser generelt at poster i resultatrapport også inneholder
budsjettert beløp.
• Gjennomgang budsjett blir eget punkt på neste styremøte.
• Anders Røynås har nå overtatt fakturering fra Sidsel Grøndalen

Anders
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5.

Oppfølging av fra forrige styremøte
•
•

•

•
•

6.

Landeveisrittet og Muncitori sak oppdatering.
Leder orienterte styret om saken.
Handlingsplan hvis det oppstår skader
Styret har laget en handlingsplan, Arne orienterte om dette. Info kommer på
hjemmesiden.
Ny klubbmesterskapsløype landevei.
Espen informerte om status, Det er planlagt en ny rundløype mellom Ås og
Kroer. Foreløpig er søknader og planlegging under kontroll.
Vester til løypevakter.
Nye vester og jakker er i bestilling.
Ferdigstilling av årsrapporten m/ regnskap og revisors beretning.
Dette ble klart 17.03.2020. All info er lagt ut på nettsiden

Morten
Arne

Espen
Arne
Arne/Anders

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker
6a; Master NM Tempo

Jørn

Jørn informerer om saken.
Styret diskutere dette og er i utgangspunktet positiv. Arne påpeker at det er vanskelig
å få medlemmer til å stille opp og ta ansvar ved arrangering av sykkelritt.
Vedtak: Styret stiller seg positiv til å arrangere rittet, saken ble godkjent.
6b; Online booking av Frøy bilen.

Øyvind

Øyvind gav en presentasjon av løsningen.
Løsningen ble godt mottatt av styret.
Vedtak: Ny bookingløsning blir lagt ut på hjemmesiden. Gruppene får først mulighet til
å booke bilen i en begrenset periode, siden kan andre booke bilen
6c; Besøk av Jørn Balslev, Maxpulse Reiser
Morten W. presenterte først forslag til avtale mellom Frøy og Maxpulse Reiser.
Jørn Balslev informerte om Maxpulse Reiser og hvordan de ser på en slik avtale.
Forslaget går bl.a. ut på at det opprettes er gruppe i Frøy som utarbeider forslag til
turer sammen med Maxpulse

Morten/Jørn
Balslev

Vedtak: Styret er positiv til avtalen men påpeker at det er det er avhengig av om det er
medlemmer i klubben som vil bidra i slik gruppe.
Styret kontakter Maxpulse for videre fremdrift.
6d; Hjemlevering av Frøy
Jørn
Jørn informerte om at det ikke var noe behov for dette på nåværende tidspunkt.
Sak ikke behandlet

