Sp.kl. Freidig
O-avdelingen

Dato:
Tirsdag 25. august 2020
Kl. 1900 – 2100
Sted:
Fjellseter

Referent:
Stig

Sak 28-20

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)
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Tone Kvenild (AU)

x

Fra Hovedstyret (Lars)
Ekstraordinært årsmøte:
Se sak 32-20.
Korona – økonomi:
Fotball mistet Skandia Cup i år. Overskuddet var tiltenkt utbygginger på Ebergbanen, som nå må utsettes. Øvrige avdelinger har hatt relativt små tap. I det
hele ser det ut til at klubben har greid seg bra økonomisk gjennom denne
perioden, sett bort fra at planer må utsettes. Daglig leder sammen med fotball
arbeider med å skaffe kompensasjon for inntektstapene.
Div.:




NIF har bestemt at familiemedlemskap skal falle bort, bare personlige
medlemskap tillates. Det er fortsatt tillatt å gi familierabatt på
kontingenten.
Håndball sliter med mye administrasjon. En mulig løsning er å kjøpe
tjenester fra hovedklubben, forutsatt kapasitet. Anslått behov er 20%
stilling.
Daglig leder har behov for forsterkning. En vedtatt assistentstilling på
40% har stått ledig i snart to år uten at den har vært utlyst, av
uforklarlige årsaker.

FORFALL

TILSTEDE

Styremøte 5–2020






Vassfjellet Vinterpark (VVP):
o Fase II utbygging planlegges.
o På Freidigs årsmøte var det en diskusjonen om innsynsrett for
HS. Denne diskusjonen tas videre i dialog mellom styrelederne
for respektive Freidig og VVP AS.
Eberg-hallen: Ingen nyheter.
Allidrett: Nytt initiativ? Eller fortsatt bare snakk?

Oppfølging

Til info

Sak 29-20

Fra gruppene (alle)
Regnskap (Elvira):
 Grunnet redusert aktivitet er økonomien i avdelingen på pluss.
 Første runde av korona-kompensasjon gav null resultat (utlysningen fra
departementet var en skivebom).
 Ny og mer målrettet runde er utlyst med frist 15. sept. Kan gi 70%
dekning av tapte inntekter. Lars/Elvira tar saken.
 Det kan komme en tredje runde senere i høst.
 Det blir bare én runde med innkreving av egenandeler i år.
 Gruppene bes om å bidra med oversikt over aktiviteter og deltakere, for
innkreving av aktivitetsavgift.
 Sommer-o-leiren gav et overskudd på 30.000 kr., som skal deles med BIL.
 Vi får refundert 42.000 kr. for avlyst Tio-mila.
 VIPPS GO skal fases ut. Det er ingen åpenbar erstatning. Mona kan ha
gode tips her.
Miljø (Trude):
 De planlagte miljøturene (O-festivalen og 25-manna) ble avlyst.
 Diskusjon om miljøtur 2021 tar vi på etter-vinteren når neste sesong
forhåpentlig er klar.
 Tar sikte på å reservere Huseby-badet for vintersvømming i nær fremtid.
Tur-o (Simon):
 Stor aktivitet, måtte trykke nytt opplag på 400 for å dekke
etterspørselen.
 Gledelig mange første-reis turorienterere.
 I tillegg arrangerte vi Ungdoms-turorientering (koronatiltak for
hjemmeværende ungdom) med finansiering fra Gjensidigestiftelsen. Ca.
300 registrerte deltakere. Postene vil stå ute til etter NM (13. sept.).
 Vårt utsalgssted Shell Granåsen gikk konkurs i sommer, og både
kassabeholdningen og beholdningen av konvolutter har forsvunnet.
Anslått tap 30.000 kr. Forholdet er anmeldt, og det er tatt kontakt med
bostyrer. Muligens kan vi få tilbake noe av tapet.
Teknisk (Mattis):
 Jaktprøven 27. sept. vil gå som poeng-løp (som i fjor).




Det planlegges kjøp av bil-henger, med finansiering fra
Gjensidigestiftelsen. Mattis har sondert og fått råd om hvordan
søknaden skal utformes.
Nyttårsløpet arrangeres hvert år av Maratonklubben, som ser ut til å ha
behov for forsterkninger i staben. Vi har fått en uformell henvendelse
om å bidra i arrangementet og evt. ta over på sikt. Enighet i styret om å
sondere saken, med positiv innstilling. Kan bli en god inntektskilde.
Mattis sonderer.

Sportslig (Tomas):
● Stor glede blant de aktive over å ha kommet i gang med løp.
● En rekke gode resultater (medaljer i alle valører) i NM ultralang og
hovedløpet. Freidig var største klubb på Hovedlandsleiren med 22
deltakere.
● Det gjenstår mye av sesongen; NM-uka i Trondheim, junior-NM i Bergen,
sprint-NM i Haugesund.
● Internasjonalt er det meste avlyst. Men EYOC i Ungarn (ultimo oktober)
er ennå ikke avlyst. Ungarn er et land med svært lite smitte så det kan
være et håp om at arrangementet blir gjennomført. Det kan bli
kombinert med junior-EM, som ble avlyst. Vi har flere som kan
kvalifisere seg dit.
● Treningene frem til høstferien er fastlagt.
● Innendørs vintertrening begrenses av maks. 20 deltakere i samme rom.
Ungdomsgruppa blir prioritert. Juniorgruppa må ta denne treningen
individuelt.
● Påskesamling i Tyrkia er under planlegging, i fase med at neste års juniorEM skal gå der.
● Vi har fått en habil senior-løper fra Tsjekkia, som skal være i Trondheim i
tre år. Han heter František Kolovský.
Økonomi (Marta):
 Dugnaden som parkeringsvakt i vinter gav 66.000 kr. Timebetalingen var
340 kr. som er bra. Neste år ser ikke så bra ut, da får vi en mindre
attraktiv P-plass.
 Det vil bli sendt ut en ny forespørsel til medlemmene om mulige
sponsorer i bekjentskapskretsen.
 Ny bil-henger: En flate for reklame og sponsing, og kanskje også trygg
parkering?
Kart (Tore):
 Har fått laget instruksjonskart over Rønningen, på oppdrag fra
Turistforeningen. Finansiert av NOF (5.000 kr.)
 Kartet «Stortjønna» (Oppdal) har fått tildeling av spillemidler. Tore vil
kontakte kommunen om utbetaling.
 NM-kartet: Trykkefil levert for en uke siden. Trykkes i Trondheim.
 I Tømmerdalen er det en glipe i ny synfaring mellom Freidigs kart
(Holstvollen) og NTNUIs kart (Herbern). Tar sikte på å synfare dette i
høst.
Oppfølging

Alle

Sak 30-20

NM-uka 10.-13. sept. (Stig)
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

All planlegging er i rute.
Bemanningssituasjonen er under kontroll.
Kart med løyper er sendt til trykking.
Korona-restriksjonene gjør at løpene må trekkes ut i tid slik at vi holder
oss under grensen på 200 personer. Torsdag, lørdag og søndag vil
arrangementet vare i ca. seks timer.
Seremonier, matsalg o.l. blir redusert.
Lagledere er tillatt, men ikke publikum.
Full dekning over nett (GPS-tracking, on-line resultater, speakerlyd og
kanskje video-overføring fra målgang).
Sportslig (terreng, kart, løyper, teknisk) blir dette er fullverdig
arrangement.
Det miljø-messige ved NM (møteplass m.m.) blir nødvendigvis redusert.
Korona-tiltakene er godkjent av kommuneoverlegen, som er godt
fornøyd med opplegget. Vi har en meget kompetent smittevernansvarlig (Anders Waage).

Oppfølging

Til info

Sak 31-20

Korona-situasjonen (Lars/Elvira)
Økonomi:
 Innspill til kompensasjonsordninger følges opp (se Elviras redegjørelse
Sak 29-20).
 Grunnet avlyst sesong har vi tapt alle inntekter på kartsalg til
bedriftsorienteringen. Kvalifiserer dette for refusjon?
Sportslig:
 Rekrutteringen har holdt seg bra.
 Skogslek har stor tilstrømning.
 Stor økning og spesielt mange førstegangs- i tur-o.
 Røros-samling til helga med ca. 80 Freidig-løpere.

Oppfølging

Lars og Elvira

Sak 32-20

Ekstraordinært årsmøte i hovedklubben (Lars/Stig)
Kort summert:
 Valget på det ordinære årsmøtet fikk som utfall at valgkomiteens forslag
til styre og kontrollutvalg ble forkastet til fordel for et benkeforslag.
 Benkeforslaget var forberedt i stor hemmelighet av en liten gruppe i AU,
som dermed gikk bak ryggen til klubbens valgte organer. I denne
forbindelsen ble det gitt usanne opplysninger til valgkomiteen.
 Umiddelbart etter at valget var klart sa den nyvalgte styrelederen fra seg
sitt verv. Det samme gjorde Hus og Hytte-komiteen.
 Nestleder ble konstituert som styreleder.





Det nye AU fungerer ikke. Mona (daglig leder) har siden årsmøtet
administrert klubben helt alene, i en arbeidsmessig svært vanskelig
situasjon.
Konstituert styreleder ønsker ikke å ha vervet permanent.
HS har tillyst ekstraordinært årsmøte 19. okt. med valg av ny styreleder.
Det har gått ut melding fra valgkomiteen til avdelingene om forslag på
kandidater.

Diskusjon (forsøk på referat):
 Det som skjedde på årsmøtet hører ikke hjemme i en organisasjon basert
på frivillighet.
 Det er vanskelig å se at valg av ny styreleder alene vil løse klubbens
problemer.
 Overgang til allianseklubb vil løse det meste av de problemene som oavdelingen har med klubbens organisasjon og ledelse.
 Erfaringen viser at forslag om allianseklubb utløser sterke følelser, og at
disse følelsene overstyrer en rasjonell debatt.
 Saken bør luftes i HS (Lars).
 Videre utvikling må ses i sammenheng med hva som skjer i forbindelse
med nytt valg.
Oppfølging

Lars

Sak 33-20

Eventuelt
Tore ba om godkjenning på etterskudd for at han engasjerte sitt barnebarn Jonas
til å lage instruksjonskart Rønningen (synfaring og rentegning) mot honorar 5.000
kr. finansiert av NOF.
 Det var full enighet i styret om at denne måten å engasjere yngre
medlemmer i kartarbeid på er svært ønskelig og fortjenlig.
Vår egen valgkomité bør få beskjed om å starte arbeidet mot årsmøtet
(Oppfølging: Lars).
I anledning Jacob Hygens bortgang fikk avdelingen 23.000 kr. til ungdoms- og
rekrutteringsarbeid. Det var enighet om å vente til neste år med å aktivere disse
pengene, i håp om mer normale aktiviteter.

Oppfølging

Neste møte:
Tirsdag 20. okt.

Til info

