Sp.kl. Freidig

Styremøte 4–2019

Dato:
Tirsdag 18. juni 2019
Kl. 1900 – 2100
Sted:
Fjellseterstua

Referent:
SB

Lars Owren (leder)
Anders Waage (økonomiutvalget)
Elvira Marie Bergheim (regnskap)
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)1)
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1) Bare sak 22-19 0g 23-19.

Sak 22-19

Fra Hovedstyret (Lise)
Regnskap:
 Det har vært statusmøte med Conto, noe opprydding i interne rutiner.
Bl.a. vil en se på behovet for regnskapsrapporter i løpet av året.
o Spørsmål fra O-avd.: Hva brukes rapportene til?
Hyllkaka:
 Hyllkaka har etablert seg med eget org.nr. i Brønnøysund-registrene.
Klubben har flere spørsmål omkring dette og omkring disponeringen av
bankkontoen. Store problemer med å få kontakt og dialog. Tar sikte på
et ekstraordinært årsmøte 9. sept. med forslag om å avvikle Hyllkaka.
Gråkallen Vinterpark:
 Freidig Alpin trekker seg ut av Gråkallen Vinterpark AS, vil konsentrere
seg om Vassfjellet.
 Freeski vurderer sin situasjon i forhold til GVP.
 Generalforsamling i GVP 25. juni.
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Eberg-senteret:
 Håndball, innebandy og fotball har samlet seg om et konsept på 6 000 m2
netto, 7 000 m2 brutto, med én hallflate og tre mindre saler.
 Bedriftsbanen blir nedlagt og arealet blir frigjort, fotball vurderer å bygge
en trenings-fotballhall med kunstgress i tilknytning til senteret.
 Kommunen gjennomfører nå en mulighetsstudie, må vente på resultatet
av den.
 Foreløpig er det ikke gjort noen vurderinger av økonomien, hverken for
investeringer eller drift.
Oppfølging

Til info

Sak 23-19

Fjellseter (Lise)
Au og Eiendomsutvalget hadde et felles møte 6. mai om Fjellseter der en av
konklusjonene var:


Avdekke hvor mye hytta brukes til O-avdelingen og til aktivitet og
potensiale for at O-avd. tar over Fjellseter.

Bakgrunn (Lise):
 Freidig har leid Fjellseter fra 1986. Hytta ble kjøpt i 2003, for gavemidler.
 Gjennom gaver og kommunale tilskudd har bygningen blitt rehabilitert
for rundt 1.5 mill., og 1. etasje er nå i bygningsmessig god stand.
Kjelleren er ikke rehabilitert og brukes lite. Gavebeløpene er nå
oppbrukt.
 Leieinntektene er små, og dekker knapt driftskostnadene. Dette er et
problem på sikt – behov for bygningsmessig vedlikehold vil komme og
driftsøkonomien tillater ikke avsetninger til noe vedlikeholds-fond.
 Utleie administreres av Mona, som derved belastes arbeidsmessig.
 Bruken av hytta er svært begrenset, og i liten grad til idrettslig aktivitet.
O-avdelingens bruk de siste årene (Stig):
 Ca. ett o-løp i året, enten klubbmesterskap eller et kretsløp. Tidligere
arrangerte vi fra tunet, for å ha strøm og vær-beskyttelse for
tidtakerutstyret. Nå har vi så godt mobilt utstyr (aggregat og telt) at de
siste årene har arrangementene gått nede på vollen, uten bruk av hytta.
 Kanskje et pizza-party i året for rekrutter.
 Styremøter (ca. 5 i året).
 Bua ble bygd av O-avdelingen i 1986-87, på egen bekostning. Avdelingen
har sitt arrangementsutstyr lagret der.
 Grunnen til at avdelingen bruker Fjellseter såpass lite er:
o Hytta er bygd som en villa, og ikke som et klubbhus. Lite egnet
for lagsaktiviteter.
o Beliggenheten er tungvint. Nå foregår den regulære (ukentlige)
rekrutt-treningen og skogsleken fra BSK-hytta ved Ferista, innen
sykkelavstand for et stort antall aktive. Til Fjellseter må de
skysses.
o Praktisk talt all trening og instruksjon foregår utendørs (sett bort
fra vinterhalvåret da vi bruker gymsal). I liten grad bruk for innelokaler, dessuten er Fjellseter lite egnet.
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Terrenget rundt Fjellseter er lite egnet for rekrutt-trening.
Grovkupert og tungt på nordsiden, dominert av store og
konturløse myr-områder på sydsiden.
De mer erfarne løperne flytter teknikk-treningen sin til
forskjellige steder rundt om i Bymarka og andre marker, for å
trene i forskjellige typer terreng og for å få mest mulig ukjent
terreng i den o-tekniske treningen. Bare sporadisk bruk av
terrenget rundt Fjellseter.

Diskusjon: Se sak 24-19.
Oppfølging

Til info

Sak 24-19

Fjellseter (intern diskusjon)
Etter en kort diskusjon ble det konkludert med at det ligger utenfor Oavdelingens oppgaver å ta ansvar for drift av Fjellseter.
Hvis Fjellseter blir solgt eksternt må O-avdelingen finne et egnet lagerlokale som
erstatter bua.

Oppfølging

Lars

Sak 25-19

Fra utvalgene
Økonomi (Anders):
 Vi har fortsatt bare to sponsorer.
 Sponsorene forventer noe tilbakemelding om aktiviteten – forslag om å
sende årsmeldingen. Den bør da få sponsor-logoer på forsiden.
Sportslig (Tomas):
 Resultatene i Tio-mila og Jukola litt blandet, noe opp og noe ned fra i fjor.
 Individuelt har vi fått svært gode resultater:
o Vegard Kittilsen: Gull i NM ultralang (H17-18)
o Mikkel Holt: Sølv NM sprint (H17-18)
o Simen Storhov Spets: Bronse NM sprint (H17-18)
o Oskar Storhov Spets: 4. plass NM sprint (H19-20)
o Mats Eidsmo: 5. plass NM Sprint (H19-20)
o Vegard leder sin klasse i N-cup etter syv av sytten løp, Simen og
Mats på hver sin 8.plass
 Vegard er uttatt til ungdoms-EM i Hviterussland, Simen er 1. reserve.
 Litt færre fra Freidig deltar på N-cup i forhold til i fjor.
 Bra oppmøte på trening.
Regnskap (Elvira):
 «Hodet over vannet».
 Sigrid gir god støtte med kompetanseoverføring.
Tur-o (Rune):
 Går mot økning i salget, både i Bymarka og på Oppdal.
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Bymarka: Solgt 660 hittil (640 totalt i fjor). Måtte trykke opp nye
konvolutter.

Kart (Tore):
 NM-kartet for 2020 er i god gjenge. 6 kvkm (av 11) er ferdig synfart og
90% rentegnet. Synfaringen er delt mellom Tore og Bjørn Berger.
 Løypeleggerne er i gang med terrengarbeidet.
 Større salg av kart til bedrifts-o i år - inntekter.
Miljø (Trude):
 Bra rekruttering i de yngre årsklassene.
 Tordenskiold: Netto inntekt på kafeen rundt 4 500 kr. Vaflene gikk
spesielt godt unna.
 Fellesturen gikk til Hamar i pinsen, med redusert deltakelse. De som dro
hadde en vellykket tur.
 Fellesturen neste år bør legges til løp med N-cup jr. Må vente på
terminlista.
Teknisk (Andreas):
 Problemer med Tordenskiold:
o Rundt 10% av målpasseringene ble ikke registrert av Emitsystemet. Helge har gjort en kjempejobb med å rekonstruere
resultatliste fra video. Avventer konklusjon fra Helge om mulige
årsaker.
o 12 løpere i gruppen som kom etter ledende løper tok feil vei i et
kryss og måtte diskes. Krysset var godt merket men vakten
hadde gått hjem.
 Alle o-arrangementene har gått bra, med tilfredsstillende deltakelse.
 Jaktprøven i september skal arrangeres med nytt konsept som ennå ikke
er bestemt.
Oppfølging

Alle

Sak 26-19

Dugnadsansvarlig
På det ekstraordinære årsmøtet hadde vi en budsjettdiskusjon. Konklusjonen
var at for å kunne opprettholde aktivitetsnivået uten stor økning av egenandeler
er vi avhengige av dugnadsinntekter (utenom egne arrangement).
Etter at Nidarø-dugnaden falt bort har avdelingen ikke hatt noen
dugnadsansvarlig. Det bør vi ha, med ansvar for å finne dugnader og myndighet
til å utkommandere personer/grupper i avdelingen. Dugnadsansvarlig(e) legges
til økonomi-utvalget.
Kandidater? En diskusjon rundt bordet gav ikke noe konkret resultat. Saken
bearbeides videre.

Oppfølging

Lars
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Sak 27-19

Valgkomité
Enighet om at valgkomité for 2020 skal utgå fra foreldrene til 14-årsgruppa.
Komitéen må oppnevnes i høst.
Valgkomitéen må også finne kandidater til neste valgkomité.
De siste årene har vi hatt formelt valg bare på personer til avdelingsstyret.
Andre tillitspersoner har blitt utpekt av utvalgslederen. Vi bør ta en diskusjon i
styret på roller og hvem som skal velges. Oversikt over tillitsvalgte er vedlagt.

Oppfølging

Lars

Sak 28-19

Ungdomsrepresentanter i styret
Vi har vedtatt å utvide avdelingsstyret med to medlemmer i alderen 15-25 år.
Hensikten er å få bedre kontakt mellom de unge aktive og avdelingens ledelse.
Ungdomsrepresentantene får tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. De har
ikke møteplikt.
Det bør være en fra hvert kjønn. Medlemmer fra Team-RETT-I peker seg ut. Lars
i samråd med Tomas har fullmakt til å peke ut disse.

Oppfølging

Lars

Sak 29-19

NM 2020 (Stig)
Karttegning og løypelegging er god gjenge, som rapportert av Tore.
Løypeleggere:
 Langdistanse: Stig Magnar Løvås
 Mellom kvalik: Jørgen Tegdan
 Mellom finale: Svein Eirik Bratsberg
 Stafett: Nicholas Morgan
Det er oppnevnt kontrollører for alle dagene.
Bjørnar Lynum har tatt på seg å være vår arenasjef.
Løpsleder(e) er ikke klarlagt.
Hovedkomitéen arbeider nå med å bemanne et relativt stort antall
nøkkelpersoner med ansvar for premier, væskestasjoner, start, veksling, bankett,
parkering, osv. osv. Dette vil nok foregå utover høsten.
Neste besøk fra NOF er 23. sept. for å godkjenne arenaplanene.

Oppfølging

Til info
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Sak 30-19

O-ringen 2021 (Stig på vegne av Johan)
Freidig har tatt på seg løypelegging på to etapper i 5-dagars (ved Bjørnen) og
ungdomsstafetten (Åre sentrum). Johan har rekruttert et løypeleggerteam:
Lars Sandstad, Lars Owren, Mattis Holt og Olle Malmring.
Lars Skrøvseth (Wing) har tatt på seg å være løpsleder for hele 5-dagars med
Geir Aune (Bjugn) som startsjef. Vi bør kunne ta på oss en start (eller to)
gjennomgående i fem dager.
Freidig og Wing er utfordret på å stille med løpsledere og funksjonærer for
Ungdomsstafetten og Elitesprinten.
Hanne har tatt på seg å lede området «Elit». Hun vil trenge en stab.

Oppfølging

Til info

Sak 31-19

O-festivalen 2017 - avslutning
Vi har fortsatt en egen konto for O-festivalen 2017 med ca. 260 000 kr.
innestående. For å kunne avvikle kontoen og overføre pengene til vår
driftskonto må vi ha et styrevedtak.
Vedtak (enstemmig): Kontoen for O-festivalen 2017 avvikles og pengene
overføres til O-avdelingens driftskonto.

Oppfølging

Elvira

Neste styremøte:
Avtales senere.

Se vedlegg neste side. På neste møte bør vi ha en diskusjon om hvilke tillitsvalgte som skal velges på
årsmøtet, og hvilke som skal pekes ut av utvalgsleder.
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Nåværende styre (2019):
Utvalg
O-avdelingen
O-avdelingen
Økonomiutvalg

Sportslig

Miljø
Teknisk

Kart
Tur-o

Ungdomsrepr.
Ungdomsrepr.
Valgkomite

Funksjon
Leder
Sekretær
Leder (nestleder)
Regnskap
Dugnadssjef
Leder
UK
UK
UK
Leder
Leder
Arrangementsansv.
Materialforvalter
Leder
Leder
Medlem
Medelm
Medlem

Leder
Medlem
Medlem

Navn
Lars Owren*
Stig Berge*
Anders Waage*
Elvira M. Bergheim*
Ny
Thomas Eidsmo*
Vegard Grønli
Johan Ivarsson
Ny**
Trude Forsbak*
Andreas Sylte*
Jon Holstad
Heidi Meyer Midttun
Tore Angell-Petersen*
Rune Holt*
Arild Heggeset
Svein Terje Kolstad
Hilde Kath. Overvik
Ny
Ny

På valg 2020
Nei
Ja
Ja
Nei
Nei

Nei
Ja

Nei
Ja

Valgperiode
2019/20
2019
2019
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019
2020
2019/20
2019
2019
2019
2019/20
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

*Styremedlem, valgt for to år på årsmøter 2018 og 2019. Øvrige er utnevnt av respektive
utvalgsleder.
**Johan har bedt om at UK blir utvidet til minst tre personer.

