Referat styremøte 19.08.2019
Aktivitet:

Styremøte IF Frøy

Innkalt:

Arne Hanssen (kl 20:45), Nina Gulbrandsen, Christin Becker,
Øyvind Wormnæs, Petter Farstadvoll, Anders Røysås

Fravær:
Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:

Henriette Handal, Espen Hillmann,
Mandag 19. August 2019
kl. 18:30 – 21.30. Idrettens Hus, Ekeberg 3 etg
Morten Winsnes

Saksliste:

1.

Velkommen
Godkjenning av referat fra siste styremøte.

Ansvar

Morten/
Alle

Godkjent

2.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Treningene er i gang igjen
Celine har syklet i sprint-VM
Oda Laforce skal sykle i ungdoms-VM

Nina
Espen

Klubbmesterskap, prøve å finne enklest mulig løype
Frøy skal arrangere UCI NC-ritt høsten 2020. Det vil være Kalas Cup i forkant
for å prøve ut løypa.
Diskusjon om arbeid med løyper på Skullerud
Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite”
Klubbmesterskap trenger sikrest mulig løype, med minst mulig trafikk. Tynt
med løypevakter. Diskusjon også her om løype. For sent å endre løype i år,
diskusjon. Et mulig fremtidig alternativ er å avholde det på et begrenset
område.

3.

Rapport/innspill fra markeds-/sponsorkomiteen
Vi jobber med eventuelle mulige nye draktsponsorer

Morten / Chris

Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Vi er nå 721 betalende medlemmer

Morten

Rapport/innspill fra materialforvalter
Forslag til premietrøyer for HaukUken lagt frem

Chris

Trøyer godkjent, og styret applauderer tiltaket

4.

Økonomi – budsjett
Gjennomgang ved ny regnskapsfører
Vi ser ut som vi er trygt i rute, men må ryddes i hvor en del er ført, så vi
kommer tilbake til endelig konklusjon
Utgifter må merkes med riktig budsjettkode

Anders

Søknader mm: Tidsramme for tildeling fra Sparebankstiftelsen er utvidet
frem til 31.08.2020. Øyvin skriver liste over datoer å passe på, årshjul

5.

Oppfølging av fra forrige styremøte
•

Lansering av hvit cafe trøye
Regler, med konsekvenser for å bryte disse, Morten lager utkast
Lanseres i nettbutikk rundt oktober for sjanse til å rekke jul, Chris og
Ole Christian finner datoen

Chris

•

Fortsette samtale ungdomssatsning landevei vs ny sportslig leder
Utsettes til neste gang

Alle

•

Landeveisrittet – strategi, avklaring
Dialogmøte om veien videre

Arne

•

Resultat grønn sykkelskole
Meget gode tilbakemeldinger
Spørsmål om punktet om honorarer, Morten snakker med Henriette

Morten

•

Frøy sykkelskole
Utsettes til neste møte

Henriette

•

Resultat Frøy tempo
Utsatt

Arne

•

Førstehjelpskurs for syklister
Ståle Skard finner tid for dette, foreslår mars, kurs for medlemmer,
eget kurs for gruppeledere og for trenere spesielt for barn og
ungdom

6.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker
6a; Frøy 100 år
- Sak innsendt fra Ørnulf, med et forslag om en komité
Vedtak: Støttes. Morten setter sammen en komite som foreslått av Ørnulf

Morten

6b; Anlegg for sykling i Oslo
- Region Øst v/ Jørn inviterer til deltagelse
Nina deltar

Morten

6c; Søknad om støtte Sylvi Sommer
- Se vedlegg
Søknad innvilget

Morten

6d; Klubbkveld
Klubbkveld blir 13. nov kl 18-21
Diskusjon om premieseremonier, premiering, og diverse
Diskusjon om mulige foredragsholdere

Alle

