Sp.kl. Freidig

Styremøte 1 – 2017
Dato:
Tirsdag 14. februar 2017
Kl 1930 – 2200
Sted:
Teglbrennerveien 23
(Arild)
Referent:
AHC

Arild Holm Clausen (leder)
Anders Waage (økonomiutvalget)
Sigrid Melkild (kasserer)
Andreas Sylte (teknisk utvalg)
Tore Angell-Petersen (kartutvalget)
Rune Holt (tur-o - utvalget)
Synnøve Reitan (miljøutvalget)
Tomas Eidsmo (for sportslig utvalg)
Grete Berge Owren (valgkomitéen)
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Orienteringssaker
Sak

Oppfølging



Hovedklubben:
o Regnskapssystem på vei inn. Leverandør er Conto. Litt
oppstartstrøbbel.
o Ny fullmaktsmatrise. Noe opprydning. Små endringer.
o Ny organisasjonsplan.
o Eiendomsstyret. Kan bli noe restrukturering
o Hovedklubbens valgkomité – noen som kan stille der?
o Årsmøte i hovedklubben mandag 13. mars. Hvem stiller?
 STOK:
o Kretsting torsdag 9. mars. Hvem stiller? Hanne eller Heidi?
Rune. Synnøve.
o Diskusjonssak: Fusjon STOK + NTOK. Freidig er avventende.
Ingen
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Årsmøtet

Sak

Fjellseter, tirsdag 28. februar kl 1900.
Valgkomitéen:
 Mye er på plass
o Sportslig leder
o Kartforvalter
o UK
o Internrevisor
 Men mangler stadig kandidat til ledervervet
Ordstyrer og referent:
 Knut Lillealtern forespørres om å være ordstyrer
 Synnøve tar referatet

Oppfølging

«Åpent forum» etter den formelle delen av årsmøtet:
 O-ringen
Arild og valgkomitéen
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Årsberetning og regnskap for 2016

Sak

Hele styret har bidratt med å skrive årsberetning. En spesiell takk til
kasserer og internrevisor for grundig jobb med regnskapet.
Noe avvik mellom inntekter fra kartsalg i regnskapet og
årsberetningen. Sigrid sjekker ut.
Slutte med internrevisor? Har ham i bakhånd, i hvertfall i 2017.
Styret anbefaler at årsmøtet godkjenner årsberetningen og regnskapet.

Oppfølging

Arild legger årsberetningen ut på hjemmesida, mens Sigrid kopierer
opp regnskapet og tar med på årsmøtet.
Arild og Sigrid
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Budsjett og egenandeler 2017

Sak

Sigrid har satt opp et budsjettforslag. Hovedtrekkene i budsjettet er
basert på et forarbeid i et separatmøte som Sportslig utvalg, kasserer,
økonomileder og leder hadde i november.
Det er budsjettert med omtrent samme underskudd som i 2016.
Egenandelene er uendret. Foreslått støtte til fellestur til 25Manna er kr
30 000.
Tore skal komplettere med tall til kartbudsjett.
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Et spørsmål som kom opp var om vi får momskompensasjon når
utøvere kjøper billettene til reiser selv. Sigrid hører med Conto
(regnskapsbyrået).
O-festivalen har eget budsjett og regnskap.
Sigrid skriver inn en formulering i egenandels-dokumentet om at en
utøver må representere Freidig for å motta støtte.
Søknad til Gjensidigestiftelsen: Må gå gjennom søknaden og
forpliktelsene. Arild videresender dokumentene til styret.

Oppfølging

Sigrid kopierer opp dokumentene og tar med på årsmøtet.
Sigrid
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O-ringen 2021

Sak

Bakgrunn:
 O-ringen AB ønsker Åre som destinasjon for O-ringen 2021.
 Det er få o-klubber i Jämtland, og O-ringen AB har derfor
henvendt seg til klubber også i Trøndelag.
 Andreas og Arild har vært på to møter med O-ringen AB på
Stjørdal; 11. januar og 8. februar. Godt oppmøte fra klubbene på
norsk side.
 Dugnadsinnsats er betalt; størrelsesorden SEK 60-80 pr time;
avhengig av overskuddet. Arrangementet sørger for losji.
 O-ringen AB avgjør i slutten av mars om det blir O-ringen i Åre i
2021. De er avhengig av at kommunen støtter arrangementet og
at det er tilstrekkelig «ideell glöd» i klubbene i regionen.
 Vi forplikter oss ikke til et eksakt antall dugnadstimer.
 Ca 1000 samtidige funksjonærer i løpsuka. Klubbene i Jämtland
stiller neppe med mer enn 600.
Fra diskusjonen:
 Vi tror dette er attraktivt for en del av våre medlemmer
 Kan kanskje stille med en gruppe på 20-30 personer. Lite
realistisk med over 50. Det er tross alt snakk om å bruke en
ferieuke.
 Lite forpliktende (på kort sikt) å takke ja, bortsett fra å stille
med en representant i en styringskomité.
 Dårlig betalt dugnad.

Oppfølging

Dette blir uformell diskusjonssak etter at selve årsmøtet er avsluttet
tirsdag 28. februar. Frist for tilbakemelding til O-ringen AB er 20. mars.
Andreas og Arild
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Stolpejakten

Sak

Bakgrunn:
 For snaue tre år siden (27. mai 2014) hadde vi en grundig
diskusjon i styret om vi skulle engasjere oss i "Stolpejakten".
Den gangen konkluderte vi med å la være. Avgjørende
momenter var: (i) Tur-o -utvalget hadde ikke kapasitet, (ii) Det
blir en god del arbeid både med kart og øvrig tilrettelegging, og
(iii) Usikkert inntektspotensiale.
 Jørn Wilhelmsen har kontaktet oss på vegne av en organisasjon
(stolpejakten.no) som prøver å dra i gang "Stolpejakten" over
det ganske land, men Trøndelag er foreløpig et hvitt område på
kartet. De ønsker å knytte seg opp mot o-klubber. Stolpejaktorganisasjonen har skaffet seg en solid grunnfinansiering fra
Gjensidigestiftelsen. Klubbene får betalt for å tilrettelegge et
opplegg (uvisst hvor mye), og han oppfordret dessuten til å
selge reklame på disse "stolpene".
Fra diskusjonen:
 Sponsorkomitéen v/ Adrian Opheim uttaler at det er et
inntektspotensiale, og det kan være en idé å høre med klubber
som allerede har arrangert «Stolpejakten» om hvilke inntekter
de har hatt. Inntektene bør stå i et rimelig forhold til innsatsen.
 Vi mangler en stor inntektskilde. Men er Stolpejakten egnet?
 Positiv aktivitet.

Oppfølging

Vi stiller hvis det blir tatt initiativ til et møte etter vinterferien.
Arild
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Sportslig utvalg

Sak

Har hatt møte i forrige uke: Tomas, Randi (påtroppende
rekruttkoordinator), Mari (avtroppende rekruttkoordinator), Heidi
(ungdomskoordinator) og Hanne (juniorkoordinator)
 Trenere for rekrutt er på plass: Vegard, Mette/Ingrid, Stig,
Jørgen T og Pål.
 Trenere for ungdom: Heidi, Mari, Gro og muligens Johan.
 Trenere for junior: Hanne, Bjørnar og Tomas.
Tio: Göteborg. Melder på to damelag og to herrelag. Pluss ungdomslag.
Overnatting er bestilt. Tomas er Tiogeneral i år.
Jukola: Hanne er hovedleder. Drar med et damelag og et herrelag. Lang
og tungvint reise til Joensuu (seks timer nord for Helsinki).
Hovedløpsprosjektet: Tomas blir antageligvis leder for dette i år også;
nå er det for siste gang.
Draktavtalen med Noname må diskuteres fram mot neste sesong.
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Veldig bra oppmøte på fellestreningene i vinter.
Tsjekkia: 24 utøvere og 6 ledere. Nå er vi betydelig større enn Frol på
denne samlingen!
Treningene for vårsesongen fram til sommeren vil bli planlagt før
påske. Tanker om en del stafett-spesifikk trening.

Oppfølging

Sigrid minner om at påmeldinger til en del løp må være tilpasset det
nye regnskapssystemet. Hun må ha beskjed to uker før fristen.
Sportslig utvalg
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Tur-o – utvalget

Sak








Tur-o – konvoluttene for Bymarka ble pakket i desember.
Senere år: Kan kanskje være en idé å ha et opplegg for salg
allerede på vinteren.
Bør ha et online salgs- og betalingsopplegg i tillegg til
utsalgsstedene. Sigrid hører med Helge. Det kommer ganske
sikkert en Vipps-løsning.
Kjell Arne Aune har etterlyst salgstall for Freidigs tur-o opp
gjennom årene.
Tur-o i Oppdal klargjøres i løpet av april.
Trykking av materiell etter konkursen i Indergaard & Svenil:
Fagtrykk v/ Geir Holm. Lokalisert ved Nardokrysset.

Oppfølging

Rune
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Økonomiutvalget

Sak

Fire av juniorene har tatt initiativ til en sponsorkomité. Den består av
Adrian Opheim, Oda Fossum, Mats Eidsmo og Malin Sandstad. Anders
og Arild hadde et møte med Oda og Adrian 12. januar. Adrian har tatt et
lederansvar i denne komitéen. De har revidert sponsorbrosjyren, og
tatt kontakt med en del bedrifter.

Oppfølging

Konkret tilslag så langt er rabattert frukt hos Bama. For bredde og
toppidrett i Norge bidrar Bama med en avtale som heter Idrettsfrukt
(www.eatmovesleep.no/idrettsfrukt). Denne gir alle mulighet til å
kjøpe frukt, grønt og smoothie med 60 % rabatt. Denne ordningen kan
brukes både til treninger, samlinger og ikke minst for kafesalg.
Anders og sponsorkomitéen
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Teknisk utvalg

Sak

Har bestilt postenheter til O-festivalen. Postskjermer kjøpes til våren.

Oppfølging

Arrangement:
 Dagens løype 24.-26. februar: Folk er på plass; usikre snøforhold
pr nå.
 Tordenskiold: Jens Even leder av komitéen. Andreas tar
antageligvis koordinering mot o-avdelingen.
 Ungdomsløpet onsdag 24. mai: En del testing mot O-festivalen
mht. start, tidtaking og speaker.
Andreas
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Kartutvalget

Sak

Møte om sprintkart 19. januar. Pål Kittilsen og Arild representerte
Freidig, mens Tore var vert for møtet på vegne av STOK.
 Skal få på plass en base for sprintkart (à la øvrige kart)
 Det vil bli etablert en internettløsning for å ta ut kart fra
naboklubber

Oppfølging

Noe synfaring i Oppdal til våren.
Tore

11

Miljøutvalget

Sak

Freidigsvømming: Årets badesesong er avsluttet. Bra oppslutning.
Har reservert overnatting på Zinken i Stockholm til 25-manna.
Synnøve

Oppfølging

Eventuelt
Sak
Oppfølging



Ingen saker

Neste styremøte:
Berammes etter årsmøtet.

