Referat
Aktivitet:

Styremøte IF Frøy

Innkalt:

Espen Hillmann, Arne Hanssen, Christin Becker, Øyvin
Wormnæs, Petter Farstadvoll

Fravær:
Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:

Henriette Handal, Nina Gulbrandsen, Pål Olsen
Onsdag 19. Juni 2019
kl. 18:30 – 21.30. Idrettens Hus, Ekeberg
Morten Winsnes

Saksliste:

Ansvar

1.

Velkommen
Godkjenning av referat fra siste styremøte.

Morten/
Alle

2.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Frøy er størst i de forskjellige Norgescuprittene, totalt. Største ungdomsgruppene.
Siden sist avslutning for de forskjellige gruppene, flere med grilling e.l.
NM i Son til helga.

Nina

Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite”
Både elitelaget og støtteapparatet nå, er noe tynn deltagelse av ulike årsaker. I
norgescup vil Frøy melde på rytterne og evt. booke overnatting, men vil ikke ha
ytterligere støtteapparat.

Espen

Rapport/innspill fra markeds-/sponsorkomiteen
Ikke nytt å melde

Morten / Chris

Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Per i dag 708 medlemmer

Henriette

Rapport/innspill fra materialforvalter
Ikke nytt

Chris

Økonomi – budsjett
Vi har signert avtale med firmaet til Amund Røysås om økonomiansvarligtjenester.

Morten

3.

4.

5.

Oppfølging av vedtak fra forrige styremøte
•

•
•
•
•
•
•

Status NM lagtempo
o Rittleder: Alt under kontroll
o Det er så mange påmeldte at løypa nesten er litt for kort. Vi har sett
på noen muligheter. Sjefskommisær har godkjent løype og
kjøreplan.
o Bor mange inni løypa, har kommunisert mye med dem
o Går gjennom løye og eventuelt ser om svinger bør kostes
Status Temporitt 10 august
o Under kontroll
Status Elitelaget/websiden
Status Kasserer/controller
Status Sykkelskolen
Status Fadderordningen
Velodromsatsning
o Arne begynner å samle ressurspersoner som kan bidra i planlegging

Arne

Arne/Morten
Chris/Espen
Morten
Henriette
Henriette
Arne

6.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker

Morten

6a; Hvit café trøye
- Skal vi lansere hvit café trøye i Frøy
o Diskusjon, avstemning
Vedtak:
Vi lanserer hvit cafétrøye. Denne kan ikke brukes på ritt eller de faste fellestreningene
i uka. Styret kommer tilbake til regler.

Morten

6b; Ungdomsatsning på Landevei
Diskusjonssak
- Lite rekruttering resulterer i stopp
- Siste vi hadde var Vegard og Embret, ingen nå
- Phan-Åge og Andreas er i ferd med å miste motivasjonen til å fortsette
- Feks Gauldal, store felt men ingen Frøy-ungdom å se i aktive ritt. André
prøver seg men står alene.
- Hva gjør vi?
Hva innebærer det å ha et elitelag? Behøver ikke å være kontinentalnivå, kan være
bare å sykle ritt.
Bygge fra ungdomsgruppene, femårsplan+. Støtteapparat er viktig.
Se helhet i terreng, landevei, bane. Trene sammen hele veien oppover. Sportslig leder
har hovedoppgave rundt dette løpet.
Vi forslår Glåmdal petit prix (17-18- aug), som første satsing.

Morten

6c; Førstehjelpskurs for syklister.
Styret takker ja til tilbud om førstehjelpskurs. Vi ønsker at i hvert fall nøkkelpersoner
skal ha kurs.

Morten

6d; Ny Sportslig leder eller ikke?
Diskusjonssak sammen med sak 6b.

Morten

6e; Forslag til dugnadsinntekt til barnegruppene fra Fri Flyt
Dette kom litt for sent og opp i skoleavslutningen.

Arne/Morten

6f; Samarbeidet med Landeveisrittet AS
Redegjørelse.

