
 

Møtereferat 
 

Aktivitet: Styremøte I.F Frøy 
Innkalt: 

(forfall i rødt) 

Ivar Kjellhov, Peder Eriksson, Jørn Michalsen, Sven K. 

Jørgensen, Espen Hillmann, Geir Westgaard, Christin 

Becker, Pål Gulliksen, Are Trøan, Wenche Madsen 

Eriksson, Lasse Johansen, Terje Hullstein, Glenn Roar 

Berge. 

Dato: Tirsdag 31. januar 2012 

Tid og sted kl 18.00. Ekeberg, Osloidrettens hus 

Innkalt ved: Jørn Michalsen 
 
 

 Saksliste: Ansvar 



1.  

Velkommen og rett på sak.  

Godkjenning av referat fra siste styremøte. 

Godkjent uten kommentarer. 

 

Årsmøtet 2012 

               Budsjett 2012 

Styrets forslag ble vedtatt. Følgende formulering som note til  budsjettet foreslås 

av styret: “Styret får fullmakt til å øke utgiftssiden med inntil ti prosent, 

forutsatt at inntektene øker tilsvarende”. 

                

                     Valgkomiteens arbeid 

Vidar Handal tar over som leder for terrenggruppa. Det mangler fortsatt leder 

for ritt- og arrangementskomiteen. Jørn legger ut sak på froy.org om at vi 

trenger leder. 

 

               Regnskap/Beretninger   

Forslagene ble vedtatt med noen få merknader, og legges fram for årsmøtet. 

               

                Forslag fra styret til årsmøtet 

Styret vedtok å foreslå for årsmøtet at kontingenten ikke endres i 2013. 

 

Styret vedtok å foreslå at klubben oppretter en lovkomite som skal jobbe med 

revidering av loven for vedtak på årsmøtet i 2013. Komiteen skal bestå av 

klubbens leder og ytterligere minst to medlemmer. 

 

Hans Ivar Aalerud tildeles klubbens pokal som det  klubbmedlem  som på en 

positiv måte profilerer klubben.  

 

Barnegruppa hadde sendt inn to forslag til diskusjon: 

1. Forslag vedrørende drakter til barn. Styret mente at denne saken ikke egnet 

seg for årsmøtet, og ber forslagsstilleren trekke det fra diskusjon der. Styret 

vedtok at det skal bestilles mindre størrelser for barn, samt at det sjekkes om det 

kan bestilles enklere og billigere drakter for barn. Dette er i tråd med 

forslagsstillernes ønsker. 

 

2. Barnegruppa ønsket et prinsipiell diskusjon om bruk av klubbens midler. 

Diskusjonsforslaget legges ved sakspapirene slik at barnegruppa kan ta det opp 

under årsmøtet. 

            

 

Ivar/ 

Alle 

 

 

 

Ivar/Wenche/ 

Espen/Jørn/ 

Glenn/alle 

 

 

 

2. 

 

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite” 

Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite og Team Frøy-

Trek”  

 

 

Peder 

Espen/Pål 



 

3. 

 

Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen 

Rapport/innspill fra dugnadskomiteen 

Rapport/innspill fra webredaktøren 

Rapport/innspill fra sponsoransvarlig 

Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig 

Rapport/innspill fra draktansvarlig 

 

 

Lasse 

Are 

Sven 

Espen/Ivar 

Geir 

Christin 

 

4. 

 

Økonomi – budsjett – medlemskap -  administrative oppgaver 

 

  

Wenche/alle 

 

5. 

 

Hovedleder informerer og spør – innkomne saker 

 

 

Ivar/Lasse/alle 

 

 

6. 

 

Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover 

Jørn stiller på møte i Oslo kommune med andre sykkelklubber om nytt 

hovedsykkelnett i Oslo.  

 

Alle 

 

7. 

 

Eventuelt 

 

 

Alle 

 

 


