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Styremøte 1–2018
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Uglavn. 99
(Stig Berge)
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SB

Stig Berge (leder)
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Synnøve Reitan (miljøutvalget)
Tomas Eidsmo (sportslig utvalg)
Trond Kvamsdal (AU)
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Johan Ivarsson deltok under de tre første sakene.
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NM 2020
Status (Johan og Stig):
 Saken (forslag om å søke NM-uka for 2020) ble diskutert på
styremøtet i sept. 2017. Basert på positiv respons i styret ble det
besluttet å gå videre med en arbeidsgruppe bestående av Johan
Ivarsson, Tomas Eidsmo, Tore Angell-Petersen, Andreas Sylte og
Stig Berge. En motivasjonsfaktor for at klubben skal ta på seg
arrangementet er at i 2020 vil vi ha sterke årganger av løpere som
her vil få et langsiktig mål å trene mot.
 Arbeidsgruppen gikk inn for at vi skulle søke samarbeid med Wing
om et arrangement i aksen Hommelvik – Selbustrand.
 Wing gav positiv respons, men ønsket at Malvik IL også ble trukket
inn i arrangementet. Vi samtykket i dette, av flere grunner:
o Malvik har personer og kompetanse som vil bidra positivt i
arrangementet.
o Malvik blir vertskommune og arrangementet vil selvsagt
søke støtte fra kommunen (penger og/eller materiell
støtte). Det vil se rart ut for kommunen om ikke Malvik IL er
med.
o Vi skal sannsynligvis ha en enkel NM-bankett, det er naturlig
å legge den til Malvik kommune (f.eks. Hommelvik-hallen).
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Med lokal klubb på laget vil det bli langt enklere å arrangere
en slik bankett.
o Med Malvik på laget vil VDG-arbeidet bli enklere.
o Vi må muligens ha traktor i beredskap (parkeringen er ikke
ideell), Malvik IL vil kunne ordne det.
Malvik gav positiv respons og er med på arrangementet.
Det er dannet en «NM-forberedende komite» med Arild Clausen
som leder, Stig er sekretær inntil videre. For Freidig har Johan tatt
på seg ansvaret for løypeleggingen og Tore for kartarbeidet. På et
møte 7. des. 2017 ble klubbene enige på intensjonsnivå om
rammene for en søknad, og for samarbeidet mellom klubbene.
NOFs arrangøransvarlige (Jan Arild Johnsen) var på befaring 9. des.
2017. Hans tilbakemelding var udelt positiv, og signalet er at hvis vi
søker vil vi få arrangementet.
To områder for samlingsplass er utpekt, og VDG-forhold er i det
vesentligste avklart. All grunneierrespons så langt har vært positiv.

Før vi evt. går videre må styret fatte et vedtak i saken.
Vedtak: Styret går enstemmig inn for at klubben søker NM-uka 2020
etter de planene som er skissert.
Videre arbeid:
 De tre klubbene sender en felles søknad til NOF.
 Det inngås en rammeavtale mellom klubbene om NM-samarbeidet.
 Revisjon av kartet «Mostadmarka» starter opp, i første omgang
(vinteren 2018) med å legge inn nytt grunnlag (laser-grunnlag) og
klargjøring for synfaring til sommeren/høsten.
Oppfølging

Arild, Stig, Johan, Tore
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Midt-Norsk Mesterskap 2018

Sak

På styremøtet i september vedtok styret at klubben skulle søke om MNM
14.-16. aug. 2018, i samarbeid med Wing og med bruk av det utvidede
Oppdal-kartet. Vi har fått arrangementet, og Wing tar sprinten fredag 24.
aug. Våre to løp er langdistanse og stafett, 25.-26. aug.

Oppfølging

Status (Stig/Tore/Johan):
 Kartet ble ferdig synfart høsten 2017 og ferdigstilles i løpet av
vinteren.
 Samlingsplass og parkering er klar, grunneierforhold er avklart.
 Leder for grunneierlag og for veistyret (vi må bruke privat vei) er
kontaktet – ingen problemer så langt. Disse vil bli tilskrevet i nær
fremtid, med orientering om arrangementet.
 Johan vil lede løypeleggerarbeidet.
Neste trinn blir å finne løpsleder. Det overlates til det nye styret.
Stig/Tore/Johan
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Oringen 2021
Basert på diskusjonen på årsmøtet 2017 har styret besluttet å gå inn i et
samarbeid om arrangement av Oringen 2021 i Åre. I alt seks klubber i
Jämtland og fem klubber i Trøndelag deltar i samarbeidet. NTNUI kommer
muligens med som en sjette klubb fra Trøndelag.
Status (Johan):
 Johan har gått inn i et «Föreningsråd», med en representant fra
hver klubb.
 Så langt har lite skjedd, i påvente av at generalsekretær (GS) skal
tiltre.
 GS er ansatt (Martin Ohlsson fra Östersunds-området). Han vil
tiltre 1. april 2018.
 Da vil vi raskt bli avkrevd forpliktende tilsagn om hva Freidig vil
bidra med inn i arrangementet, og i hvilket omfang.
Johan mener at de trønderske klubbene må konsentrere seg om sektoren
«arrangement», altså det o-tekniske, muligens ta hele denne sektoren
inklusive løypelegging. Men da må klubbene forplikte seg, ikke bare til å
stille med tilstrekkelig antall personer under arrangementet, men også
med innsats i forkant. Løypelegging må i hovedsak gjøres i 2020, slik at
vinteren kan brukes til å pakke kart.
Saken ble diskutert i styret, uten konklusjon. Det er tydeligvis noe
sprikende meninger om i hvor stor grad klubben kan forplikte
medlemmene til å ta en uke++ av ferietiden i 2021 for å arrangere
Oringen.
Det ble vedtatt å la saken være et hovedtema for diskusjon på årsmøtet.

Oppfølging

Stig/Johan
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Fra utvalgene
Miljø (Synnøve):
 Lørdagssvømming i Husebyhallen er gjennomført etter
programmet, godt oppmøte.
Sportslig (Tomas):
 Vintertrening i full gang, ute og inne.
 Planlegging for neste sesong i rute.
 Alle trenerposisjonene besatt.
 Erik Aalde går inn som trener for 8-åringene.
 Planlagte aktiviteter/målsettinger for første del av sesonggen:
o Påskeleir i Ungarn 7.-28. mars, 30 påmeldte (24 ungdommer, 6 ledere). Frol blir ikke med denne gangen.
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o Ti-o-mila, målsetting (optimistisk) om 7 ungdomslag, 3
herrelag, 2 damelag.
o Jukola, målsetting må drøftes i forbindelse med budsjettet.
Det er aktuelt med 1 herrelag og 1 damelag, ytterligere lag
med egen finansiering.
Økonomi/regnskap (Sigrid):
 Fortsatt mye strev med regnskapssystemet, mye og nødvendig
oppfølging og etterkontroll.
 Vi mangler innbetalinger for utført dugnad for Håndball fra for lang
tid tilbake, Sigrid følger opp.
 Regnskapet er forsinket fra Conto, skal være ferdig om en uke.
Kart (Tore)
 Turkart Bymarka er under ajourføring og snart klart for ny-trykk
(beholdningen er nær utsolgt).
 Oppdal-kartet (Gorsetsætra), venter på spillemidler. Forutsatt full
refusjon av mva. blir klubbens netto kostnader ca. 162 000 kr.
 Utvidelse av Oppdal-kartet (Stortjønna), synfaring ferdig i 2017.
Det er søkt om spillemidler, forutsatt tildeling og refusjon av mva.
ventes netto kostnader å bli ca. 55 000 kr.
 Mostadmarka (til NM 2020), planlagt revisjon av 12 kvkm.
Kartgrunnlag klart i løpet av vinteren. Klubbens netto kostnader
med full profesjonell synfaring og tegning anslås til 200 000
kr. Dette kan reduseres ved å overføre synfaringen fra
eksisterende kart. Arbeid i gang med dette.
Tur-o (Rune):
 Tur-o Bymarka solgte 714 konvolutter i fjor. Nær all-time-high.
 På Oppdal ble det solgt 24 konvolutter pluss direktesalg på Ofestivalen (anslagsvis 20-30).
 På Gjevilvass ble det solgt 3 konvolutter.
 Ett medlem av gruppa har gått over til annen klubb, må erstattes
raskt grunnet forestående arbeid med å forberede neste sesong.
Callas forespørres (og har sagt ja).
Teknisk (Andreas):
 Alle våre arrangement for 2018 er satt opp i Eventor.
 Tordenskiold har noen problemer grunnet store byggearbeider på
og rundt arenaen, må løses i samarbeid med kommunen.
 Foretatt kraftig opprydding på Fjellseter. Nå er det rimelig med
plass der.
 Håndlageret for EKT-utstyr i garasjen hos Mølnvik må finne nytt
hus. Forslag? Foreløpig plassert på Fjellseter.
Økonomi/sponsor (Anders):
 Tungt marked.
 Tre sponsorkontrakter løp ut, to ble fornyet (Vianova og pwc).
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Vi har en utmerket brosjyre, men den bør oppdateres. Tomas
tilbød seg å se på det.

Oppfølging

Til info
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Egne arrangement 2018
Vi skal gjennomføre følgende terminfestede arrangement i 2018:
Tordenskiold
8. mai (tirsdag)
Ungdomsløp
16. mai (onsdag)
Freidig-stafetten
26. mai (lørdag)
MNM individuelt
25. aug. (lørdag)
Oppdal
MNM stafett
26. aug. (søndag)
Oppdal
Jaktprøven
23. sept. (søndag)
I tillegg skal vi ha et klubbmesterskap, mest sannsynlig i første halvdel av
juni.

Oppfølging

Teknisk
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Miljøtur 2018
Tankene om en vårtur til Korgen strandet på grunn av manglende ledig
helg. Pinseløpene (Kongsberg) er uaktuelle.
Synnøve/Tomas foreslår at miljøturen går til O-festivalen i Oslo, spesielt
rettet mot unge løpere som ikke har med foreldre på en slik tur.
Sannsynligvis kan vi fylle en buss.
Det må i første omgang bestilles overnatting. Deretter må turen
annonseres overfor medlemmene, påmelding, osv.

Oppfølging

Synnøve
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Årsmøtet 2018
Freidig (hovedklubben) skal ha årsmøte mandag 12. mars.
O-avdelingens årsmøte berammes til tirsdag 27. februar, kl. 19.00 på
Fjellsetra.
Kjøreplan frem mot årsmøtet:
 Årsmelding (kapittelvis) til Stig 9. feb.
 Stig syr sammen årsmeldingen.
 Styremøte tirsdag 13. februar hvor årsmeldingen finpusses.
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Årsmeldingen (kapittelvis ansvar for skriving):
1. Stig
2. Anders/Sigrid
3. Andreas (pluss en side om O-festivalen fra Arild)
4. Stig
5. Stig
6. Tomas
7. Tore
8. Rune
9. Synnøve
10. Stig
Alle har Word-filene fra i fjor og bygger på de (husk å endre årstall!).
Egenandeler:
Ingen umiddelbar grunn til å endre det oppsettet vi har nå. To svenske
løpere kommer til Trondheim i 2018 og vil løpe for Freidig. De får dekning
på samme grunnlag, også for deltakelse i Sverigecupen (planlagt én reise i
2018). Ingen budsjettmessige konsekvenser av betydning.
Budsjett:
Fjorårets budsjett ser ut til å ha fungert bra, ingen ting tyder på sprekk av
betydning. Aktiviteten (utenom O-festivalen) blir i stor grad den samme
som i fjor, med en forventet økning i sportslig aktivitet. Sigrid/Tomas tar
et eget møte for å se på behovet for å justere budsjettet.
Valgkomite:
Stig arbeider med saken.
Oppfølging

Stig, resten av styret, Arild
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Prinsipper for samarbeid - ungdomsidrett
Lagidrettene fotball, håndball og innebandy har cup- og andre
arrangement både sommer og vinter, med kollisjoner som kan gjøre det
vanskelig for utøvere som ønsker å delta i mer enn en av disse idrettene.
Det er derfor laget en samarbeidsavtale mellom disse avdelingene i Freidig
som regulerer prioritering av aktiviteter sommer/vinter mellom
avdelingene. På siste styremøte ble det reist spørsmål om ikke orientering
også burde være med på denne avtalen.
Styrets vurdering er at det er knapt overlapp mellom orientering og andre
Freidig-avdelinger i disse årsklassene. Våre ungdommer som ønsker å
drive lagidrett gjør det i klubber på vestsiden av byen. O-avd. har på
nåværende tidspunkt ingen behov for å inngå en slik avtale.

Oppfølging

Stig
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Eberg idrettspark
På et utvidet hovedstyremøte i desember ble planene for Eberg
Idrettssenter presentert av en prosjektgruppe ledet av Nils Skutle.
Prosjektet er to-delt (estimerte byggekostnader):
 Hall for innendørsidretter, med flate tilsvarende to håndballbaner
(100 mill.).
 Bydelssenter der følgende aktiviteter ble skissert (150 mill.):
o eSport
o Barnehage
o Kafé
o Treningssenter
o Parkour
o Forskning (samarbeid med NTNU)
o Og sikkert noe mer …
SBs kommentarer til Hovedstyret var at en hall kan være et ambisiøst men
sannsynligvis realistisk mål. Forutsetningene må være:
 Langsiktig avtale med kommunen om bruk av hallen som trygger
driftsøkonomien.
 Håndball og innebandy må vise at avdelingene tar eierskap til
hallen og ansvar for driften.
Når det gjelder bydelssenteret har Freidigs Råd gitt en uttalelse der det
skriver at et slikt senter er «uansett uegnet for å realiseres av et idrettslag
og frivilligheten.» SB gav overfor Hovedstyret støtte til dette synet og
bemerket at det ville være meningsløst å forestå investeringer med
påfølgende driftskostnader mange ganger større enn for klubbens egne
idrettsanlegg – for et anlegg som har lite eller intet å gjøre med klubbens
kjernevirksomhet.
Vurderingen av bydelssenteret er bl.a. basert på at de aktivitetene som er
skissert faller i sin helhet utenfor klubbens primærvirksomhet. Selv om et
slikt senter blir økonomisk isolert fra klubben gjennom AS eller annen
organisasjonsmodell vil klubben sitte med et stort ansvar og tilsvarende
arbeidsbyrde, med betydelig risiko for at primærvirksomheten svekkes.
Hvis arbeidet med bydelssenteret skal fortsette bør orienteringsavdelingen vurdere å fremme forslag om omorganisering av klubben til
allianselag, der o-avd. blir egen enhet.

Oppfølging

Styret gav enstemmig tilslutning til dette synet.
Stig

Neste styremøte:
Tirsdag 13. februar 2018.
Husk bidrag til Årsrapporten til Stig innen 9. feb.

