Sp.kl. Freidig
O-avdelingen
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Styremøte 3–2020

Dato:
Tirsdag 17. mar. 2020
Kl. 1900 – 2100

Lars Owren (leder)
Marta Gjestvang (økonomiutvalget)
Elvira Marie Bergheim (regnskap)
Mattis Holt (teknisk utvalg)
Tore Angell-Petersen (kartutvalget)
Simon Lund Eikrem (tur-o-utvalget)
Trude Forsbak (miljøutvalget)
Tomas Eidsmo (sportslig utvalg)
Stig Berge (sekretær)

Sted:
Google Hangouts

Referent:
Lars Owren
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Fra Hovedstyret (Lars)
●
●

●

Forberedelser fram til årsmøte.
Årsmøte avholdt 9.mars. Gikk rolig for seg fram til valg. To benkeforslag
kom inn på AU-medlem, begge ble valgt. Nyvalgt styreleder trakk seg like
etter valget. Freidig har nå ingen styreleder fram til ekstraordinært
årsmøte. Dato for ekstraordinært årsmøte ikke satt. Blir trolig ikke med
det første på grunn av restriksjoner ifm koronavirus.
Daglig leder i klubben er sykmeldt. Klubbkontoret har derfor redusert
drift. Sigurd Harby vikarierer som daglig leder.

Oppfølging

Til info

Sak 14-20

Fra Kretstinget (Mattis)
●
●
●

●

Oppfølging

FOR

Til info

Mattis Holt, Jørgen Fiskum og Heidi Arnesen representerte Freidig.
Prestasjonspris ble utdelt til Vegard Kittilsen. Lite å melde ellers.
Ble holdt en orientering om saker til Forbundstinget i forkant av
kretstinget. Ble her diskutert sak om å reevaluere fjorårets vedtak om å
ikke gi medaljer til utenlandske utøvere i nasjonale mesterskap. De fleste
klubbene stilte seg bak forslaget om å revurdere fjorårets vedtak.
Harald Storrønning(Byåsen), May Toril Moen(Trollelg), Øystein Fruseth
Christiansen(NTNUI) og Stine Aune (Nidarøst) skal representere STOK i
Forbundstinget. Harald Storrønning ble valgt til ny kretsleder.

Sak 15-20

Egne arrangement 2020 (Mattis)
●

●

Freidigs arrangement 2020 er Ungdomsløp 4, KM stafett,
Klubbmesterskap, Oppdal 2-dagers, NM-uka, Jaktprøven. Minimale
forberedelser gjøres for vårens løp. Ansees som sannsynlig at disse blir
avlyst pga restriksjoner pga koronavirus.
Forslag til løpsleder og løypelegger er forespurt for alle arrangement i
2020. Løpsleder for KM Stafett takket nei, løypelegger KM stafett ikke
svart. Leting etter ny løpsleder og evt løypelegger fortsetter når den
verste usikkerheten rundt korona gir seg. Terreng/kart fastsatt for alle
Freidigs løp gjennom sesongen.

Oppfølging

Mattis

Sak 16-20

Status Miljøtur 2020 (Trude)
Ingen info om koronavirus på O-festivalens nettsider. Skal ringe og høre hva
status er. Frist for å avbestille hotellovernatting er 6 uker før.
Info legges ut på infokanaler snart. Påmelding åpnes etter påske om ikke løpet
blir avlyst. Blir kortere påmeldingsfrist enn vanlig.

Oppfølging

Trude

Sak 17-20

Fra gruppene (alle)
Kasserer(Elvira)
● Fått inn alle egenandeler og treningsavgifter.
● 110 000kr inn fra dugnad på Henriksåsen før Trondheim Bydrift skal
tilbakebetales.
● Fått inn flybilletter fra de fleste som skulle på samling. Ikke alle som
deltok på Tyrkiasamling med landslaget har krevd refusjon.
Økonomi (Marta)
● Fornyet sponsoravtale med Vianova.
● Gjort endringer på infopakke om Freidig som sendes sponsorer.
● Skal ta over ansvar for dugnad Henriksåsen.
Teknisk (Mattis)
● Mye info og oppgaver å sette seg inn i. Fått overlevering av Andreas, og
hatt diskusjonsmøter med teknisk utvalg.
● Ambisjon om å lage ny medlemsliste. Per nå har vi fire forskjellige lister.
Trenger en liste som er oppdatert.
Tur-o (Simon)
● Satt seg inn i oppgavene som tur-o-leder. Hatt møte med utvalget.
● Tur-o er den eneste organiserte idrettsaktiviteten som går som normalt.
● Midt i forberedelsene til sesongen nå. Pakkes pakker hjemme hos Simon.
Veteraner i klubben bidrar med pakking av konvolutter.
● I og med at aktivitetstilbudet er meget redusert ser vi en god mulighet
for bra salg av tur-o-konvolutter i år. Kommer til å markedsføre på
Facebook allerede nå. Øker markedsføring nærmere sesongen. Stort
potensiale mot bedrifter

Sportslig (Tomas)
● Veldig bra oppslutning på treninger gjennom vinteren
● Team Rett I hadde skisamling på Meråker, hvor målsetninger for
sesongen ble satt.
● Fire utøvere har vært på samling i Tyrkia med landslaget. Forberedelser
til junior-VM.
● Årets vintersamling hadde 31 påmeldte, og skulle startet 1.april. Ble
avlyst pga restriksjoner ifm koronavirus. Alle organiserte treninger er
avlyst av samme grunn. 10mila tar avgjørelse i løpet av uka om det kan
gjennomføres. IOF avlyst alle løp ut mai. Ellers mye usikkerhet rundt
hvordan sesongen blir.
Miljø (Trude)
● Ferdig med vintersvømminga.
● Fokus på fellestur til O-festivalen. Usikkert om det blir rammet av
koronaviruset.
O-styret (Lars)
● Deltatt på hovedstyremøte (se 13-20)
● Vært i kontakt med hovedklubben for å høre om vi har noen forsikringer
som kan hjelpe oss med økonomiske tap ved restriksjoner ifm korona.
Vanskelig å få svar da det er få tilgjengelige ressurser i hovedklubben.
Oppfølging

Til info

Sak 18-20

NM-uka 2020 (Stig)
All planlegging går etter planen. Forbehold om restriksjoner ifm koronavirus.

Oppfølging

Til info

Sak 19-20

Møteplan for o-styret (Lars)
Forslag om å vedta en møteplan fram til årsmøte 2021.
Lars setter opp forslag til møteplan basert på møtedatoer tidligere år. Styret
enige i at tirsdager fungerer bra. Endelig møteplan vedtas over mail.

Oppfølging

Lars

Sak 20-20

Eventuelt
●

●

●

Oppfølging

Mattis foreslår innkjøp av ny henger. Trangt i Fjellseterbua, og det kan
være nyttig med en ferdig lastet henger for å forenkle
arrangementsforberedelser. Gode muligheter for å motta støtte til
innkjøpet. Forslag om å søke støtte til innkjøp av utstyrshenger vedtas
enstemmig.
Trude ønsker innspill for å holde miljøet i gang blant yngre. Pål har laget
løype som de eldre utøverne kan løpe hver for seg, og analysere på nett.
Muligheter for å lage konkurranser og eventuelt invitere andre klubber.
Ingen forslag for miljøtiltak for yngre utøvere kommer fram. Trude ber
om innspill på mail om noen kommer på noen.
På grunn av spredning av koronavirus har mange samlinger og
arrangement blitt avlyst. Enkelte i klubben har gjort store utlegg på
vegne av o-avdelingen. Et hvert utlegg på vegne av avdelingen blir fullt ut
dekket av o-avdelingen, uavhengig av om arrangementet eller samlingen
gjennomføres.

Til info

Neste møte:
Neste styremøte berammes senere (kommer med ny møteplan).

