Sp.kl. Freidig

Styremøte 2–2019

Dato:
Tirsdag 12. februar 2019
Kl. 1900 – 2100
Sted:
Fjellseterstua

Referent:
SB

Sak 11-19
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Fra Hovedstyret (Stig)
•
•

Oppfølging

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)
Lise T. Løvseth (AU)

FORFALL

TILSTEDE

O-avdelingen

Årsmøtet i Freidig er berammet til mandag 11. mars.
Innmeldte saker:
o Forslag om å avvikle Medlemsbladet.
o Forslag om å legge ned Rådet.
o Forslag om at eierskap til aksjeselskaper skal balanseføres
til den avdelingen det hører hjemme.
o Forslag om å innføre én sats for klubbkontingent, f.eks. 250
kr. og i tillegg en familiesats.

Til informasjon
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Sak 12-19

O-avdelingens årsmøte
Dato: Tirsdag 26. feb. kl. 19.00 på Fjellseter
• Grete Berge Owren har sagt ja til å lede årsmøtet (Jacob var
forhindret).
• Synnøve tar referatet.
• To personer til å undertegne protokollen nomineres på møtet.
• Miljø sørger for kaffe og noe smågodt.
• Stig har nøkkel og stiller ca. 18.15.
Årsmelding:
• Alle bidragene er på plass og ble gjennomgått og finpusset på
møtet.
• Stig tar sluttredigeringen.
• Meldingen legges ut på hjemmesiden før årsmøtet.
• Stig ordner med papirkopier til utdeling.
• Det er ingen innmeldte saker til årsmøtet.
Valgkomiteen (Stig):
• Ingvil Snøfugl, Mette Resell Nolte og Jørgen Tegdan har tatt
jobben.
• De trenger mer tid, vi tar sikte på et ekstraordinært årsmøte i
månedsskiftet mars/april. Tentativt er tirsdag 2. april satt opp.
Umiddelbart etter at årsmøtet er gjennomført går møtet over til å
bli konstituerende møte for det nye styret.
• Følgende har bedt om avløsning: Synnøve, Sigrid og Stig.
Sistnevnte kan ta et verv som sekretær, for å avlaste ny leder og å
sørge for kompetanseoverføring.
Andre saker:
• Etter at det formelle årsmøtet er avsluttet vil Arild gi en status for
NM 2020 og Johan for Oringen 2021.

Oppfølging

Alle

Sak 13-19

Budsjett 2019, egenandeler (Sigrid m.fl.)
Regnskapet for 2018 viser et underskudd som på sikt er uakseptabelt.
Avdelingen har ingen umiddelbare utsikter til økte inntekter gjennom
dugnader. Hvis aktiviteten skal opprettholdes må egenandelene økes.
Det gjelder også treningsavgiftene, som er svært lave sammenlignet med
hva andre idretter bruker. Satsene ble gjennomgått og diskutert, Sigrid
legger frem et forslag på årsmøtet.

Oppfølging

Forskjellige muligheter til nye dugnader ble diskutert, Stig sonderer
videre.
Sigrid, Stig
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Sak 14-19

STOKs ting
•
•
•
•

Avholdes mandag 4. mars kl. 18.00 på Gløshaugen.
Starter med en halvtimes presentasjon av Kjell Ivar Aune om Osportens tidlige utvikling i Trøndelag.
Vanlige tingsaker, ingen forslag.
Fra oss stiller Tomas, Rune og Stig.

Oppfølging

Tomas, Rune og Stig

Sak 15-19

Veivalg (Stig)
Veivalg har gått ut med tilbud om klubb-abonnement. Vil gi medlemmene
et to-års abonnement for 840 kr. (mot 1120 kr. i dag).
Forutsatt at det ikke ligger noen andre betingelser i dette var det enighet
om å opprette et slikt abonnement.

Oppfølging

Stig

Sak 16-19

Sport8 (Stig)
Sport8 har nå for tredje gang gitt løfte om å betale tilbake til
Freidigmedlemmer det firmaet skylder, uten at noe har skjedd.
Stig arbeider med saken gjennom både NOF og Noname, men det er ikke
noe gjennombrudd i sikte.
Det forberedes nå en klagesak for Forbrukerrådet. En kjennelse i FR vil
ikke utløse penger – det må i så fall skje rettslig. Spørsmålet er om det vil
svare seg, i forhold til omkostningene.
Saken, som i stor grad berører rekrutt-familier, setter avdelingen i et
svært dårlig lys.
Styret vedtok at avdelingen skal garantere overfor de berørte
medlemmene for de utestående beløpene, totalt ca. 32 000 kr.
(Etter møtet: De berørte familiene har fått beskjed, også om at det vil
tjene saken om dette holdes internt).

Oppfølging

Stig

Neste styremøte:
Tentativt tirsdag 02.04.2019

