Sp.kl. Freidig

Styremøte 3–2019

Lars Owren (leder)
Anders Waage (økonomiutvalget)
Elvira Marie Bergheim (kasserer)
Andreas Sylte (teknisk utvalg)
Tore Angell-Petersen (kartutvalget)
Rune Holt (tur-o-utvalget)
Trude Forsbak (miljøutvalget)
Tomas Eidsmo (sportslig utvalg)
Stig Berge (sekretær)
Lise T. Løvseth (AU)

Dato:
Tirsdag 9. april 2019
Kl. 2000 – 2100
Sted:
Fjellseterstua

Referent:
SB
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Følgende avgående styremedlemmer deltok: Sigrid Melkild, Synnøve Reitan.

Sak 17-19

Konstituering av det nye styret (Lars)
•

Oppfølging

FORFALL

TILSTEDE

O-avdelingen

Det nye styret ble konstituert med en kort presentasjonsrunde av
medlemmene.

x
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Sak 18-19

Fra Hovedstyret (Andreas, Stig og Lars)
Andreas
representerte avdelingen på Freidigs årsmøte 11. mars. Ved siden av
vanlige årsmøtesaker (beretning, regnskap etc.) var tre saker oppe til
behandling:
• Forslag om å legge ned klubbens Råd, medlemsblad og trimgruppe.
• Fullmakt til Alpin til gjennomføring av generalforsamling og
oppnevning av valgkomite for Vassfjellet Vinterpark AS.
• Tilsvarende til Alpin og Freeski for Gråkallen Vinterpark AS.
Alle forslagene ble vedtatt, de to siste enstemmig.
Stig
representerte avdelingen på et klubbmøte på Eberg 27. mars. Tema var
Eberg Idrettspark, valg av konsept. Avdelingslederne ble bedt om å ta
saken til sine styrer, med tilbakemelding til HS om prioritering. Dette var
første gang på over ett år at det ble gitt ny informasjon om prosjektet.
Tre alternative konsepter ble presentert, utarbeidet av et arkitektfirma.
Presentasjonen var i form av romprogram. De tre alternativene var gitt
beskrivende navn:
• Alt. 1: Alle etterspurte rom (2 hallflater)
• Alt. 2: Hallflater + litt til (2 hallflater)
• Alt. 3: Flere mindre rom for idrett og kultur (1 hallflate)
Generell kommentar:
Det foreligger ikke nok informasjon til at en diskusjon om valg av konsept
kan gi mening.
• Det er ikke lagt frem anslag om økonomi, hverken til investeringer
eller drift, for de tre alternativene.
• Idrettsparken skal tilrettelegges for en rekke aktiviteter som ikke
ligger inne i Freidig i dag. Det er i liten grad gitt informasjon om
hvem/hvor disse brukerne er, hvordan de er organisert og hvordan
prosjektet er forankret hos disse brukergruppene. Det foreligger
ingen avtaler (samarbeidsavtaler, intensjonsavtaler) med eksterne
brukergrupper.
Lars
stilte på HS-møte 8. april, som påtroppende avdelingsleder. Det var et
stormfullt møte, der Ulf Erik Hansen (leder for Hus- og Hyttekomiteen)
frasa seg alle verv og forlot møtet. To vedtak ble fattet:
• Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte for å avvikle Hyllkaka som
organisasjonsledd i Freidig.
• Starte utredning om mulig overtakelse av Fjellseter eksternt og
internt.

Oppfølging

Til info
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Sak 19-19

Sport8 (Stig)
Saken med Sport8 (sak 9-19 og 16-19) er avsluttet. Alle Freidigmedlemmer som har meldt krav har fått pengene tilbake fra Sport8.

Oppfølging

Til info

Sak 20-19

Egne arrangement 2019 (Andreas)
Tordenskiold-løpet 14. mai:
• Leder hovedkomiteen: Jens Even
• Leder O-avd.: Andreas
• Teknisk: Helge Rustad
• Nytt: Vi skal ha salg (kafé), all inntekt til O-avd.
Freidigstafetten 18. mai:
• Sted: Trollabanen
• Løpsleder: Mona Sæther
• Løypeleggere: Oskar Spets Storhov og Oscar Lyngen
Ungdomsløp 29. mai:
• Sted: Iladalen (avklares senere)
• Løpsleder: Grete Berge Owren
• Løypeleggere: Vegar Kittelsen, Simen Spets Storhov og Håkon
Holstad
Klubbmesterskap 5. juni:
• Sted: Iladalen (avklares senere)
• Løpsleder: Magnus B. Landstad
• Løypelegger: Knut Lillealtern
Sommerløp Oppdal 22. og 23. juni:
• Løpsleder: Vegard Grønli
• Løypelegger: Johan Ivarsson
Jaktprøven 29. sept.:
• Sted: Bymarka (avklares senere)
• Løpsleder: Bjørnar Lynum
• Løypelegger: Uavklart
• Det blir ikke stafett i år, men individuelt løp med nytt konsept.

Oppfølging

Andreas m. fl.
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Sak 21-19

Fra utvalgene
Kart (Tore):
• Kartbasen er oppdatert med nye snauhogster, skogsbilveier etc.
• NM-kartet i Mostadmarka er nå kommet så langt at det er laget et
«løypeleggerkart», slik at løypeleggerne kan starte arbeidet så
snart snøen går.
• Det ligger an til at det blir brukt 5-6 Freidig-kart til
bedriftsorientering i år – økte inntekter.
Teknisk (Andreas):
• Se sak 20-19.
Sportslig (Tomas):
• En meget vellykket samling i Spania, 20 deltakere og 6 ledere.
• Sesongen starter palmehelga med Norges-Cup i Oslo.
• Helga etter påske er det Tio-mila i Halmstad. 58 Freidig-løpere er
påmeldt, full buss.
o 2 herrelag
o 2 damelag
o 5 ungdomslag (kanskje 6)
• Deretter går det slag-i-slag, bl.a. med Norges-Cup og ultralang-NM
i Bjugn andre helg i mai.
• Håper på 2-3 løpere på landslag.
Regnskap (Sigrid/Elvira):
• Har startet prosessen med at Elvira overtar.
Miljø (Synnøve/Trude):
• Årets miljøtur går til pinseløpene på Hamar. Påmeldingsfrist
27.april, få påmeldte så langt. Bør legge ut påminnelse
umiddelbart etter påske.
Tur-o (Rune):
Alt materiell klart til trykking, både for Bymarka og Oppdal.
• Trykker 750 sett for Bymarka, 150 for Oppdal.
• Pakkedugnad i påskeuka.
• Start i Bymarka 1. mai (forbehold om barmark)
• Noen endringer i salgsstedene, blir annonsert på hjemmeside.
• NOF har invitert til «Stolpejakten Skog». Vi er med på opplegget –
foreløpig uforpliktende.

Oppfølging

Økonomi (Anders):
• Vi har for tiden to sponsorer. Liten utsikt til å få nye, utenom via
interne forbindelser. Vi bør ta en ny runde i klubben.
Alle

5
Eventuelt
Et tilbakevendende problem i avdelingen er å finne valgkomité og å
rekruttere nye personer til styreverv. Ofte kommer dette arbeidet for
sent i gang.
I år kom valgkomitéen fra gruppen rekrutt-foreldre, og det viste seg å
være vellykket. Det var enighet i styret om at foreldrene til årets 15-årsgruppe får ansvar for neste års valgkomité og at dette ansvaret fordeles så
snart som mulig.
Oppfølging

Lars

Neste styremøte:
Avtales senere.

