Intern

Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte IF Frøy

Deltagere:

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

Fravær:

Petter Farstadvoll

Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:

Onsdag 27. Mai 2020
kl. 18:30 – 21.30. Skullerud Park, inngang C.
Morten Winsnes

Saksliste:

1.

Ansvar

Velkommen
Godkjenning av referat fra siste styremøte.
•

2.

Morten/
Alle

Vedtak: Referat er godkjent

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
• Nina rapporterer,
Rekrutter/Jr/Elite i gang med organisert trening. Master forsiktig i
gang.

Nina

Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite”
• Espen rapporterer,
Skal oppdatere informasjon på nettsiden
Alle grupper er tilbake i trening.

Espen

Intern

3.

Rapport/innspill fra markeds-/sponsorkomiteen
• Ikke noe nytt å rapportere
Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
• Henriette rapporterer medlemsstatus.
• Henriette informerer om at spørreskjema (utmeldte medlemmer) er
klart.
Har ikke helt funnet ut av hvordan vi skal gjøre datainnsamling.
Styret kommer ulike forslag som hun sjekker videre. Informerer
Styret før dette kjøres i gang.
• Jørn informerer om mulige tiltak for rekruttering i høst -jfr forrige
styremøte.
Jørn vil komme med forslag om dato for arrangementet.

Morten / Øyvind

Rapport/innspill fra materialforvalter
• Vedtak, Det er ønske fra styret om at det opprettes en ordning med
et ‘rengjøring’ depositum ved leie av Frøybilen. Øyvind ser på
hvordan dette kan enklest mulig løses og informerer på neste
styremøte.
Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
• Jørn Informerer om status:
• TSR avlyst. Klubben vil se på muligheter for å søke om erstatning for
tapte deltagerinntekter.
• Master NM Tempo er flyttet til 15-16 aug. men går ellers som
planlagt.
• Klubbmesterskap som planlagt,
• CX ritt NorwayCross 19 sept. som planlagt, rittet er registret i
Eqtiming.
• NC Oslo Terrengsykkelfestival, vi venter på endelig godkjenning av
BYM i forbindelse med etablering av terrengsykkelløype på
Skullerud.

Øyvind

•

•

4.

Henriette

Jørn

Ref. Behovsplan. Det er avtalt møte med Oslo Idrettskrets 10. juni
om vilkår for sykkelsport i Oslo generelt og for Frøy spesielt. Jørn
stiller på møtet sammen med Nina og Espen.
Mulighet for sykkelritt i Holmenkollen:
Jørn har vært i møte med Skiforeningen og NCFs generalsekretær om
mulighet for ritt i Kollenanlegget. Det er gode muligheter for dette.
Det er mulig å arr. ritt i rulleskitrase for ungdom, barn og Master.
Arr type, sprint. Kveld eller helg.
Vedtak: Jørn jobber videre med konseptet, presenterer forslag til
styret.

Økonomi – budsjett
• Anders rapporterer om status.

Anders

Intern

5.

Oppfølging av saker fra forrige styremøte
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Status CX ritt til høsten, det var et møte i uke 13.
Ref eget punkt
Status klubbmesterskapsløype landevei
Ref eget punkt
Status UCI rundbaneritt Skullerud August
Ref eget punkt
Status vester til løypevakter.
Disse er forsinket pga covid19
Status spørreskjema til folk som melder seg ut.
Ref eget punkt.
Status websiden.
Arne informerer om status.
Vi beholder eksiterende web plattform til over sommeren.
Legger opp til presentasjon av ny webside for styret (via teams)

Jørn

Status støtte fra Oslo Kommune Oslo Terrengsykkelfestival.
Ref eget punkt.
Referat fra møte med gruppeledere landevei 25.05
Ref eget punkt.

Jørn

Jørn/Espen
Nina
Arne
Henriette
Arne

Morten W./Espen

Intern

6.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker
6a; Jonas Orset grønn sykkelskole
• Forslag om at Frøy betaler et lite honorar til egne ungdommer for å være
hjelpetrener ved Grønn sykkelskole. Samt lån av utstyr.
Vedtak: Styret stiller seg positiv til forslaget.

Morten/Henriette

6b; Oppsummering fra Generalforsamling Styrkeprøven 26.05
• Espen informerer fra generalforsamlingen. Espen er valgt inn i styret til
Styrkeprøven.
Informerer også om økonomi.
6d; Ventelister Frøy Kids
• Henvendelse sendt til ansvarlig i Kids. Styret ønsker informasjon om dagen
situasjon.
Nina følger opp saken.

Espen/Jørn/Morten

6e; Gjennomgang avtale Maxpulse
• Øyvind informerer om avtale.
Vedtak: Avtale godkjent av styret. Øyvind signerer på avtale
6f; Turgruppe i Frøy
• Styret oppfordrer til opprettelse av gruppe med fokus på turer på nivå under
Gran Fondo. Øyvind følger opp saken.

Øyvind

6g; Ny metodikk for styremøtene.
• Bedret søkbarhet i gamle styrepapirer og generell operasjonell historikk /
rutineoppgaver. Presentasjon av mulighet for oppslag og prosjektstyring.
Dette vil gi bedre flyt i styremøte.
• Vedtak, Øyvind presenterer løsning på neste styremøte.
6h; Lansering av booking for Frøy bilen
•
•

Øyvind presenterer løsning. Booking løsning er klar, venter bare på webside.
Booking av bilen skjer nå manuelt via Øyvind

Nina

Øyvind

Øyvind

Øyvind

