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Velkommen - godkjenning av 

møtereferat 

Morten 

Winsnes 

Referat av 27.03.2021 

godkjent. 

 

Rapport/innspill fra Markeds-

/sponsorkomiteen 

Øyvind Ø. 

Danielsen/ 

Morten 

Winsnes 

Ecit og Meny Tveita 

sponser også i år på 

drakten til Frøy Kids 

  

Rapport/innspill fra 

Landeveiskomiteen herunder 

«Elite» 

Espen 

Hillmann 

Minimalt med organisert 

gruppetrening ute grunnet 

covid. Men folk er på hjul 

dog i mindre private 

kohorter.  

  

Rapport/innspill fra 

Terrengkomiteen herunder 

«Elite» 

Petter Tiltnes Kidsa startet organisert 

trening på mand med 

smekkfulle grupper. 

Mange aktive barn og 

ungdommer. Så å si ingen 

ventelister lenger, 

(fantastisk) bortsett fra 

nyeste tilskudd som 

dukket opp mand. Bruk av 

Spond og organisering i 

grupper har bidratt til 

dette.  

Frøytøy til Kidsa er 

bestilt.  

 

Haukuka er under 

  



 

 

Intern Intern 

planlegging i regi av 

Dagfinn Bang-Johansen 

10-16 mai.  

 

Ungdom/Elite trening er i 

gang, testritt er 

gjennomført. Norges Cup 

runden kjøres blant annet. 

Det presiseres at det er 

viktig at Korona regler 

følges. Jan-Petter 

kommenterte at reglene 

følges i Mastergruppa, 

også når testritt kjøres 

Rapport/innspill fra 

materialforvalter 

Øyvind Ø. 

Danielsen 

Frøy bilen har nylig hatt 

stor service som del av 

avtalen før denne løper ut 

i april, samt fått på 

sommerdekk. Ny bil 

kommer i juni/juli.  

 

Det er bestilt opp 300 

Frøy flasker. Sørensen tar 

inn 150 av disse, som 

Frøy fakturer. Utsalgspris 

på flasker vil være kr. 79,-  

 

Venter på skikkelige 

munnbind med Frøy logo, 

vaskbare m.m.  

 

Tromsø tur blir ikke noe 

av grunnet covid. Det blir 

arrangert alternativ tur fra 

Stavanger til Oslo i regi 

av Maxpuls, 5 dagers tur. 

Mindre kostnader og 

risiko enn Tromsø turen 

ville utgjort 

  

Rapport/innspill fra 

rekrutteringsansvarlig 

Henriette 

Elvrum 

Handal 

41 nye medlemmer kontra 

sist mnd. 11 kvinner og 30 

menn. På samme nivå 

allerede nå som oktober i 

fjor. Mange yngre 

medlemmer inn siste 

måned. Har økt mest i 

aldersgruppen 0 - 9 og 10-

16 år. Hadde egen 

jentegruppe med hele 14 

jenter i ungdomsgruppa 

sist. Veldig populært. 

Viktig å sørge for å holde 

  



 

 

Intern Intern 

på disse girlsa fremover. 

Rapport/innspill fra ritt og 

arrangementskomiteen 

Jørn 

Michalsen 

Usikkert om 

Terrengsykkel rittet kan 

arrangeres om en måned 

grunnet covid. Ca. 100 

påmeldte pr. nå. Kan bli 

avlyst eller utsatt. Er i 

dialog med NCF om 

Holmenkollen rittet. 

Aldersgruppen 10-16 blir 

godt dekket med ritt. 

Kansje senior klasser også 

kommer på plass. Avtale 

med Joker innebærer 

bistand til funksjonærer 

fra «Veien videre», samt 

dekning av noe kostnader. 

Norges cup CX 

planlegges avholdt 16-17 

okt, to ritt. NorwayCross 

har bare fått forespørsel 

om samarbeide med Super 

Pokal 

  

Økonomi/Budsjett Anders 

Røynås 

Er rolige dager grunnet 

Covid, og mindre 

aktivitet. Kommet inn kr. 

25 000,- fra Skullerud 

samt litt inntekt fra Bingo 

på ca. kr 10 000,- 

Overskuddet øker litt 

 

Innrapportering av 

medlemstall til NIF, frist 

30.04.2021 

Anne-Mette 

Klokkerud/M

orten Forland 

Gjennomført 22.04.21 i 

forbindelse med 

innsendelse av søknad og 

samordnet rapportering til 

NIF. 

 

Innrapportering av 

regnskapstall til Lotteritilsynet 

– Alltin, frist 01.06.2021 

Anne-Mette 

Klokkerud 

Gjennomført 08.04.2021. 

Lastet opp på Monday. 

 

Samordnet søknad og 

rapportering, frist 30.04.2021 

Anne-Mette 

Klokkerud 

Samordet søknad og 

rapportering er 

gjennomført 22.04.2021 

for 1) IF Frøy, 2) IF Frøy 

Sykkel og 3) IF Frøy 

Triathlon 

 

Det er sendt elektronisk 

søknad om 1) 

Aktivitetsstøtte for 

medlemmer og 2) Støtte 

til leie av lager til 

 



 

 

Intern Intern 

Tandemsykler, Det er ikke 

nødvendig å dokumentere 

grunnlaget for søknad om 

støtte til leie av lager til 

tandemsyklene. 

 

Det er i tillegg som del av 

samordnet søknad og 

rapportering sendt egen 

søknad til Oslo 

Idrettskrets om støtte til 

leie av «lager» -  

spinningssal på Skullerud 

Sport til Frøy 

ungdomsgruppe. 

Søknadener sendt i papir 

med vedlegg som 

dokumenter utgifter/betalt 

leie. Ungdomsgruppa 

utgjør 1/3 av totale 

medlemmer, og det er 

dermed 1/3 av kostnadene 

det er søkt om støtte til. 

 

Alle søknader og 

rapporteringer er 

oppdatert og lastet opp på 

Monday under Årshjulet 

Søknad om 

momskompensasjon, frist 

15.08.2021 

Anne-Mette 

Klokkerud 

Gjennomført 22.04.2021. 

Søknad om 

momskompensasjon 

utgjør del av «Samordnet 

søknad/rapportering» til 

NIF. Nye regler fra januar 

2019 for rapportering av 

søknadsgrunnlag under 5 

mill, men innebærer ingen 

endring i praksis da de 

nye postene ikke gjelder 

Frøy  

 

Koronasituasjonen, trening og 

ritt 

Morten 

Winsnes 

Det har vært forvirrende 

og til dels selvmotsigende 

informasjon å forholde 

seg til hva gjelder trening 

og ritt under Covid 19. 

Norges sykkelforbund 

mener at det er de 

lokale/kommunale reglene 

som gjelder. Frøy 

forholder seg til disse 

fremover. Felles trening 

for 20 år og oppover 

 



 

 

Intern Intern 

frarådes fortsatt. Små 

kohorter i privat regi på 

opptil 4 personer som 

trener sammen, er greit. 

 

Morten tar initiativ til nytt 

møte med leder landevei, 

leder terreng, og Jørn 

Rokke når det kommer 

nye koronaregler slik at 

alle er samstemte på hva 

vi gjør og hva vi tillater i 

henhold til 

smittevernregler i Oslo. 

 

Morten F tar kontakt med 

Rune Larsen å se om vi 

kan få til noe online 

sykling eller noen artige 

events for medlemmene 

mens det er C19 

restriksjoner. 

Oppsummering «Rent 

Idrettslag» 

Anne-Mette 

Klokkerud/H

enriette 

Elvrum 

Handal 

Gjennomført møte på 

Teams 14.04.2021 med 

styre og inviterte 

gruppeledere/trenere mht. 

«Rent Idrettslag». 

Oppgaver ble 

gjennomgått, og 

handlingsplaner 

utarbeidet. Henriette 

kontakter Ole Christian 

Fagerli ad. bistand til 

etablering av logo med 

«Rent Idrettslag» på 

klubbtrøya. Søknad om 

sertifisering sendes inn til 

Norges Idrettsforbund 

22.04.d.å. 

 

Svar fra skatteetaten 

vedrørende MVA 

Anders 

Røynås 

Har mottatt positivt svar 

fra Skatteetaten om at 

måten klubben jobber på 

mht. mva er 

godkjent/korrekt. 

 

Nasjonalpark Østmarka Jørn 

Michalsen/A

nne-Mette 

Klokkerud 

Det er fremmet forslag om 

utvidet Nasjonal park i 

Østmarka. Jørn redegjorde 

for arbeidet som til nå er 

gjort i regi av klubben, 

blant annet  

høringsuttalelse m.m. 

 



 

 

Intern Intern 

Trude Elde var innom og 

presiserte viktigheten av 

at klubben er «på ballen» 

fremover, og sørger for 

engasjement og 

delaktighet der det er 

mulig - for å fremme 

klubbens synspunkter. 

Jørn sørger for at Frøy blir 

hørt når det skal utformes 

en fagrapport om bruk i 

løpet av kort tid. Veldig 

viktig at Frøys 

synspunkter kommer med 

her. 

Prosjekt NCF Sykkelskole  Mål om flere medlemmer 

inn i sykkelklubbene. I 

Oslo er Carsten Østenberg  

prosjektleder. Jonas Orset 

er også med. Foreslår 

prøveprosjekt i Østensjø 

bydel til høsten. Norges 

Idrettsforbund gir 

økonomisk støtte til denne 

type aktivitet. Jørn følger 

opp saken og gir 

tilbakemelding 

 

Kontrollkomite – Forslag om 

kvinnelig medlem til 

kontrollkomiteen 

Pål 

Olsen/Arne 

Hansen 

Trine Hansen er foreslått 

som kvinnelig medlem til 

kontrollkomiteen. Anne-

Mette kontakter Trine 

 

Kickoff for sesongen for hele 

klubben 

Morten 

Winsnes 

Avventes til det blir lov  

Frøy Kids 2021 – Oppfølgning 

av budsjett 

Petter Tiltnes Er lagt frem forslag til 

revidert budsjett på kr. 

240 000,- Av disse er kr. 

50 000,- satt av til Frøy 

tøy til Kidsa. Styret 

samtykker til revidert 

budsjett på kr. 240 000,- 

for Frøy Kids 

 

Henvendelse om kjøp av 

domene froy.no 

Morten 

Winsnes 

Ikke noe nytt. Følges opp  

Lov for IF Frøy Morten 

Winsnes/Jørn 

Michaelsen 

Følges opp  
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Generalforsamling 

Styrkeprøven 

Morten 

Winsnes 

Meldte tilbake fra 

Generalforsamlingsmøte i 

Styrkeprøven 

 

 

Førstehjelp Kids Petter Tiltnes Det er mottatt tilbud på 

førstehjelpsKit til 

trenerene. Trener Gaute 

og Geir Tresselt kontaktes 

for å høre hva som strengt 

tatt skal og bør med i et 

«praktisk førstehjelpsKit». 

Styret er positive til 

FørstehjelpsKit i en eller 

annen form, men Frøy 

Kids får styre dette selv. 

 

Digitalt førstehjelps kurs  Digitalt førstehjelpskurs 

utgår. Ståle Skaar holder 

kurs for Frøy gratis når 

covid er over 

 

Frøy Kids – Covid smitte 

påvist 

Petter Tiltnes Petter informerte om at 

det etter trening sist mand 

er oppdaget covid smitte. 

Et barn 7-9 år, hvit gruppe 

2 er smittet – samt at en 

trener for barn 10-12 år, 

orange gruppe Z - har fått 

påvist smitte. Trener og 

barn tilhører samme 

familie. Nødvendige tiltak 

mht. karantene m.m 

iverksettes i samråd med 

smittevernet i bydelen. 

Informasjon legges ut på 

Frøy sine nettsider. 

 

 


