Intern

Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte IF Frøy

tilstede:

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:

Onsdag 29. April 2020
kl. 18:30 – 21:30 Møte via Teams
Morten Winsnes

Saksliste:

Ansvar

1.

Velkommen
Godkjenning av referat fra siste styremøte.
• Vedtak: Referat er godkjent

Morten/
Alle

2.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”

Nina

•

Lite aktivitet grunnet covid19, forsiktig start av trening i grupper på maks
5stk
Espen

Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite”
•

Lite aktivitet grunnet covid19, diverse treningsplaner er lagt ut.

Intern

3.

4.

Rapport/innspill fra markeds-/sponsorkomiteen
• Ikke noe nytt å melde.
Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
• Se punkt 5
Rapport/innspill fra materialforvalter
• Frøy Kids trøyer er i bestilling, er ikke mottatt.
• Det er ikke kommet noe booking på Frøy Bilen.
• Det kommer informasjon sammen med ny nettside om booking muligheter på
Frøybilen
Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
• TSR er avlyst. Ny dato er satt for rittet i 2021
• Kalas cup er avlyst.
• Master NM tempo er foreløpig ikke avlyst. Dette er ritt med under 500
deltagere. Avventer nå ny info ang retningslinjer for arrangement i
forbindelse med covid19 (kommer ca. 30 april).
• Oslo Terrengsykkelfestival. Avventer nå ny info ang retningslinjer for
arrangement.
• Landeveiscup. Avventer nå ny info ang retningslinjer for arrangement.
• Sykkelkross ritt på Ekeberg (sept/okt) er under planlegging. Det har vært
befaring i planlagt løype sammen med Bymiljøetaten som er positiv.
Komiteen har nytt møte 5 mai.
• Det er kommet forespørsel om å arrangere Oslo Terrengsykkelfestival neste
sesong. Søknadsfrist sommer 2020.
• Ny løype Klubbmesterskap: Søknad om løype ble ikke godkjent Statens
Vegvesen pga. Covid19 situasjonen. Avventer nå ny info ang retningslinjer for
arrangement.
• Forslag fra Arne om at Klubbmesterskap legges til første uken i september.
Styret er positiv til dette.

Morten / Øyvind

Økonomi – budsjett
• Anders informerer om status på økonomi.
• Det påpekes at Frøy som eier i Styrkeprøven mangler
informasjon/rapportering fra drift og styremøter.
Vedtak: Morten W. kontakter ledelsen i Styrkeprøven for å følge opp dette.

Anders

Henriette
Øyvind

Jørn

Intern

5.

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

•

•
•
•

Status terrengløype Skullerud NC22-23 August
-Terrengkomiteen har vært på befaring med BYM 29 april. Se pkt. 6d
Avlysning TSR
Status CX ritt til høsten, det var et møte i uke 13.
Status klubbmesterskapsløype landevei
Status vester til løypevakter
-Vester er forsinket pga Covid19
Status samarbeid med Maxpuls reiser Jørn B.
-Øyvind informerer om status. Avtaler skal formaliseres og det jobbes
med informasjon til klubbens medlemmer.
-Planlagt Vestlandstur i august.
-Planlagt utenlandstur (Nederland) i 2021.
Status spørreskjema til folk som melder seg ut. Hvordan ser spørsmålene
ut, hvordan sendes dette ut, hvordan føres statistikk, online?
- Medlemstall må sjekkes på nytt og Henriette informerer styret i
etterkant.
-Henriette Informerer om status på nytt spørreskjema.
Status Master NM Tempo.
-Det er planlagt møte med Follo SK
Status/presentasjon av booking app for bilen.
Handlingsplan ved skade, info på websiden
-Handlingsplan er laget klar, venter på ny webside før den legges ut.
-Arne informerer også om status på ny nettside.
-Vedtak: Styret ønsker at ny nettside er klar 1 juni 2020.

Nina
Jørn/Nina
Jørn
Espen
Arne
Øyvind

Henriette

Jørn
Øyvind
Arne

Intern

6.

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker
6a; Hva kan vi gjøre av rekrutteringstiltak
Kan vi komme frem til et eller to tiltak for å rekruttere medlemmer?
•

Alle

Vedtak:
-Det skal jobbes med å få på plass materiell til en informasjonsstand. Forslag
til plassering er Bydelssenter i klubbens nedslagsfelt samt Hvervenbukta.
-Se på muligheten for annonser i Nordstrand blad samt på nett (Facebook,
sykkelmagasin ol).
-Det påpekes også at en pumptrack og BMX bane vil generere nye
medlemmer.

6b; Gjennomgang av budsjett
Anders
-Budsjett, avventer eventuelle konsekvenser av covid19
6d; Anleggsprosjekter: Rundbaneløype Skullerud, BMX bane og Pumptrack bane
Haraløkka
Innspill til behovsplanen, diskutere tilbudet og prosessen med Rekkje utvikling, status
pumptrack banen, BMX bane.
•
•
•

Jørn og Nina informerer styret om status på de ulike prosjektene samt innspill
fra klubben til Behovsplan for idrett i Oslo kommune.
Det jobbes videre med forprosjekt sammen med Rekkje ang. rundbaneløype
på Skullerud.
Vedtak: Styret tar kontakt med Oslo Idrettskrets frem mot tinget 10 juni for å
få større fokus på klubbens anleggsbehov.

6e; Støtte fra Oslo Kommune til Oslo Terrengsykkelfestival
Vi har fått tildelt opp til 126.000 kroner fra Oslo kommune i støtte til Oslo
Terrengsykkelfestival. Vi får dekket 1/3 av våre utgifter. Det betyr at vi må opprette et
prosjektregnskap for dette arrangementet. Vi tar mer om det på neste styremøte.
OG: Dersom rittene blir avlyst pga Covid19situasjonen vil hele beløpet bli utbetalt.
•

Morten

Morten W. informerte om status.

6g; Valg av representanter til Oslo Idrettskrets Ting 10 Juni
•

Jørn

Vedtak: Jørn følger opp dette med Anders og Nina for å få på plass et
prosjektregnskap.

6f; Oppstart av fellestrening etter nedstengning
Gruppelederne har informert og lagt ut alternativ treningsplan. Frøy Kidz har planlagt
oppstart 11 mai, etter den nye meldingen fra NCF kan denne fremskyndes. Morten
gikk ut til alle gruppeledere onsdag 22.4 og ga signal om forsiktig igangsettelse av
planlagte aktiviteter. La oss diskutere hvor vi står og om det er noe som skal gjøres.
•

Nina/Jørn

Vedtak:
-Nina og Jørn meldes inn som representanter til Idrettens samarbeidsutvalg
Østensjø. Espen meldes inn som representant fra NCF Region Øst.

Alle

