Sp.kl. Freidig

Styremøte 2 – 2017
Stig Berge (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 (sportslig utvalg)
Trond Kvamsdal (AU)
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Trond Kvamsdal ønskes velkommen på møtet. Trond er Freidigs
(Arbeidsutvalget – AU) kontaktperson for O-avdelingen.
STOKs kretsting ble arrangert torsdag 9. mars. Freidig var
representert med Synnøve Reitan, Hanne Sandstad og Rune Holt.
Ingen kontroversielle saker. STOK har tilfredsstillende økonomi.
Jacob Hygen fortsetter som kretsleder. Tomas går inn i ledergruppa
for elitesatsing, Gro overtar som leder for Hovedløp-prosjektet.
Etter tinget har vi fått følgende spørsmål fra Jacob:
o World Orienteering Day er i år 24. mai, sammenfallende
med vårt U-løp. Vil klubben kunne gjøre noe ekstra ut av
det? Vårt svar er at det vil vi ta inn i planleggingen av
arrangementet (Andreas er løpsleder). Bl.a. forventer vi et
opplegg fra NOF.
o Ser klubben noen mulighet for å dra i gang o-aktivitet lokalt
(instruksjon m.m.) i forbindelse med O-festivalen på Oppdal?
Vårt svar er at under arrangementet har vi liten/ingen
kapasitet til å starte opp med instruksjon o.l. Men det blir
lansering av Tur-O, som åpner under festivalen.
Forhåpentlig vil vi gjennom samarbeidet med Oppdal under
festivalen få lokale kontakter som kan være med på videre
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initiativ. All erfaring viser at uten kontakter forankret i det
lokale idrettsmiljøet vil rekrutterings-tiltak i regelen bli et
slag i lufta.
Hovedklubbens årsmøte ble avholdt mandag 13. mars. Vår offisielle
representant var Sigrid. Ved siden av ordinære årsmøtesaker var
det en sak om å avsette 150 000 kr. fra Hovedstyret til oppstart av
planlegging av Eberg-hallen. I utgangspunktet er dette budsjettert
som en utgift. Hvis hallen blir realisert vil det skje gjennom et AS,
og beløpet vil bli omgjort til lån. O-avdelingen er opptatt av at
økonomisk og annen risiko må isoleres fra klubben for øvrig. Her er
risikoen at hvis prosjektet blir skrinlagt vil disse pengene være tapt.
Trond gav tilbakemelding om at AU anså denne risikoen som liten.
Tilskudd fra O-forbundet: Frist for å søke om tiltaksmidler var 15.
mars. Tomas sendte søknad vedlagt klubbens tiltaksplan. Flere
grupper var aktivt med og utarbeidet tiltaksplanen – takk for
innsatsen!
5-dagars 2021. Åre er søker, og har bedt om dugnadsassistanse fra
klubber i Trøndelag. Freidig har svart positivt, sammen med flere
andre klubber i begge fylkene. Siste nytt er at Åre ligger godt an,
avgjørelsen kunngjøres tidlig i april.

Oppfølging

Stig
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O-festivalen (Andreas og Tore)


Sak





Oppfølging

Stig

Hovedkomiteen hadde hatt møte dagen før, med NOF (Jan Arild
Johnsen) til stede. Alt er i rute og NOF er fornøyd.
Det er aksept for målestokk 1:10 000, og gitt signaler om at
kartene kan printes i stedet for å trykkes i offsett.
Innkvarteringen ser nå lysere ut, Oppdal Turisthotell åpner for
festivalen og det er vedtatt å ta i bruk skoleovernatting (flere lag
har bestilt allerede). 107 personer er registrert som funksjonærer.
Freidig har en ordning med at arrangement/ prosjekter med
budsjett over 750 000 kr. skal ha en kontrollkomité oppnevnt av
AU. Det vil gjelde O-festivalen. Trond tar aksjon på dette.
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Hovedklubben

Sak

Oppfølging

Klubben har utarbeidet en fullmaktmatrise. O-avdelingen har fullmakt til
enkelt-kjøp for opp til 50 000 kr., forutsatt at det er innenfor budsjettet.
Denne fullmakten delegeres herved videre til alle gruppelederne
(medlemmer av O-styret) pluss medlemmer av hovedkomiteen for Ofestivalen. Dette er en personlig fullmakt som ikke kan overdras og som
gjelder så lenge vedkommende har dette vervet. De som ønsker å initiere
innkjøp for større beløp må kontakte Sigrid eller Stig, som innhenter den
nødvendige fullmakt fra klubben.
Stig
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Sportslig avdeling (Tomas)

Sak

Oppfølging

Alle verv er besatt; Hanne (Team rett-i, junior og senior), Heidi (13-16),
RandiL (8-12) Olle (skogslek).
 Alle aldersgrupper har et trenerteam.
 Vintersamling på Meråker er gjennomført – vellykket!
 Trening og sosiale tiltak i god gjenge.
 En rekke deltaker- og resultat-mål er satt opp for sesongen.
Klubben stiller med stor tropp både i Ti-o-mila og Jukola.
 Forventninger om gode resultater i NM sprint-stafett på Hamar og
NM junior-stafett i Knyken.
 Natt-NM allerede 31. mars i Kristiansand.
 Vårsamling i Tsjekkia med 23 utøvere og 6 ledere, samarbeid med
Frol.
 Innmeldt behov for større sal til kommende vinters
innendørstreninger, Dalgård eller Nyborg. Men viktig å beholde
treningstid på mandager, dette har første prioritet.
Tomas
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Økonomi (Anders)

Sak

Alle verv er besatt; Sigrid (regnskap/budsjett), Margot (drakter, avtale
fremforhandlet av Tomas), MariMos (dugnader) Anders (sponsor).
 En ungdomsgruppe jobber med sponsorer. Ikke lett – alle
klubbens medlemmer oppfordres til å gi tips om muligheter.
 Sendt ut forespørsel til 12 firmaer. Et halvveis positivt svar om 60%
rabatt på all frukt som kjøpes fra BAMA. Nærmere instruks på
www.eatmovesleep.no/idrettsfrukt
 Arbeider med et tilbud om o-kurs for bedrifter, mot sponsing.
Anders

Oppfølging
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Teknisk (Andreas)


Oppfølging

Nye web-sider på gang, målet er å opprettholde funksjonaliteten
men med bedre grensesnitt for andre plattformer enn PC (mobiler,
nettbrett etc.). En prototype er ute på prøving, flere i styret gav
god tilbakemelding. Godt (og mye) jobbet av Andreas!
 Tordenskiold: Arrangeres tirsdag 9. mai. Jens Even har gått inn
som general for arrangementet mens Andreas er koordinator for ogruppas innsats. Sak: Helge bør få avlastning for ansvar og
arbeidsmengde. Det er laget ny web-side.
 Terminliste:
o Tordenskiold (Lade) 9. mai
o Ungdomsløp (Baklia) 24. mai.
o Klubbmesterskap 7. juni
o O-festival (Oppdal) 23.-25. juni
o Jaktprøven 1. oktober
 Freidigstafetten tar ett års pause grunnet O-festivalen.
 NOF har lansert et konsept Flexoløp «oløp som er enkle og
lønnsomme å arrangere». Et forenklet arrangement med få
funksjonærer, fri starttid m.m. Ikke ulikt opplegget vi har brukt for
klubbmesterskapet. Ingen planer om å starte opp dette i åpne løp i
år.
 Teltliste kommer (noen nødvendige reparasjoner må utføres først).
Andreas
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Kart (Tore)

Sak



Kartene til O-festivalen er i rute. Det gjenstår rundt en ukes finpuss
(Kristen Treekrem).
Kristen vil samtidig synfare utvidelsen nordover, til fremtidig bruk.
Tore synfarer selv på Trolla-kartet, som er modent for revisjon.

Oppfølging



Tore
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Miljø (Synnøve)

Sak

Oppfølging



Årets fellestur er 25-manna ved Stockholm, 2 lag. Påmelding etter
sommeren.
 Buss og overnatting er bestilt.
Synnøve
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Tur-O (Stig – med innspill fra Rune)



Sak








Oppfølging

Pakke-dugnad (800 konvolutter) ble avholdt før jul.
Noen problemer med betalingsordning på utsalgs-stedene. Bør
komme bort fra kontanter. Også noen problemer med betaling for
nettsalg. Sigrid er satt på saken, håp om løsning før sesongstart.
Face-book-gruppe?
Årets arrangement er nr. 50. Søkt NOF om midler til en markering,
i tenkeboksen om opplegg.
Postene settes ut etter påske, så snart marka er noenlunde snøbar.
Nytt av året er Tur-O på Oppdal. Lansering under O-festivalen. Har
søkt NOF om midler til to tiltak: Grønn tur/lavterskel (enkel Pre-O)
og Finn-fram-dag. Er i tenkeboksen om opplegg.
Stolpejakta: En del av de yngre er ivrige på at vi skal være med på
bølgen.
o Stemningen på styremøtet var at vi ser ut til å ha nok av
Tur-O-aktiviteter denne sesongen. Evt. Stolpejakt kan
komme i 2018.

Rune

Eventuelt


Sak




Oppfølging

Det er mulig å søke kommunen om bidrag til arrangement (6 000
kr. i fjor). Stig undersøker.
Kartbasen for Bymarka blir klar om en uke (Tore). Planlagt to
treninger før påske, med bruk av basen.
Granåsen: Det blir mye utbygginger de kommende årene, og vårt
idrettsanlegg (o-kartet) vil trenge (minst) årlige revisjoner.
Mulighet for kompensasjon? Kontakte Idrettsrådet (Bjørn Kilskar).
Stig følger opp.

Stig

Neste styremøte:
Tirsdag 30. mai kl. 1930 hos Stig, Uglavn. 99.
(Bedriftsløpere må finne seg i å starte tidlig).

