Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte I.F Frøy

Innkalt:

Espen Hillmann, Lene Østberg, Vidar Handal, Geir
Westgaard, Christin Becker, Bjørn Strøm, Wenche
Madsen Eriksson, Jørn Michalsen, Ola Jorde, Geir
Tresselt, Ivar Kjellhov
Tirsdag 25. februar 2014
kl. 18.00. Ekeberg, Osloidrettens hus
Jørn Michalsen

Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:

1.

Saksliste:

Ansvar

Velkommen
Godkjenning av referat fra siste styremøte.

Jørn/
Alle

Styrearbeidet 2014
Se og møte hverandre, vanskeligere når vi er mange. Passe oss for skott i
økonomi og andre oppgaver.
Bruke et styremøte på å lage en strategi for IF Frøy.
Må ikke glemme historien, forutsigbarhet i hvor vi skal.
Prinsippet for elitesykling (både terreng og landevei) – strategi på dette.
Rekruttering og finansiering er grunnlaget for alt vi driver med.
Sykkelinteressen flater ut generelt.
Må man profesjonalisere noe av arbeidsoppgavene, blant annet på
sponsorsiden. Kjøpe noen tjenester.
Kommunikasjon mot medlemmene.

Jørn/alle

Styrkeprøven
Lag en intern konkurranse med påmeldingen til Styrkeprøven. Forslag sendes
til Ivar på hva konkurransen kan gå ut på.
Master-NM 2014
Vi har diskutert notatet fra Jørn, forslaget til vedtak: IF Frøy stiller som
ansvarlig arrangør av master-NM, med hjelp fra andre klubber i regionen, som
stiller med mannskapet rittdagene. Frøy er ansvarlig overfor NCF, og har det
økonomiske ansvaret for rittene.
Vedtatt

Jørn/alle

Orientering om forbundstinget i NCF

Jørn/Lene/Espen

Sikker Frøy-syklist
Tas på neste styremøte, ett av tiltakene var førstehjelpskurset Geir snakket om
på årsmøtet.

Geir T/Alle

Jørn, alle

2.

Klubbarrangement i forbindelse med ritt (NM; VM; Birken)
Det planlegges å lage fellesarrangement under diverse ritt.
Felles langing/stand på Birken–Vidar er på saken, Ivar Salte i BOC er en mann
en kan kontakte.

Jørn, alle

3.

Rapport/innspill fra Terrengkomiteen–herunder ”elite”
Før neste styremøte skal terreng ha et startmøte for sesongen. Se på hvem som
kan gjøre hva, roller og fordeling.

Vidar

Espen
Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen–herunder ”elite og Team FrøyBianchi”
Fem ryttere som skal kjøre i Taiwan, er på plass. Cannondale med Ivan Basso
skal også kjøre.
Tur: Bra oppmøte på innetreningene.
Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
I kontakt med Terrengsykkelrittet. Neste gang må vi sette datoer for
klubbmesterskap.
Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Møte 2. mars i komiteen. Husk master NM, NM rundbane og sprint .

Bjørn
Geir
Christin

Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Rapport/innspill fra draktansvarlig
Bestiller noe supplement. Ola får ansvar for bestillinger av spesielle produkter,
som lycratrøyer og tempodrakter.

4.

Økonomi–budsjett–medlemskap–administrative oppgaver

Wenche/alle

5.

Hovedleder informerer og spør–innkomne saker

Jørn/alle

6.

Datoer for møter og representasjonsoppgaver–plan framover
1. april–styremøte

Alle

OCK er ikke helt lagt ned, årsmøte 31. mars. Wenche og Ola stiller sammen med
Jørn. Kl. 1800?

7.

Eventuelt

Alle

