Sp.kl. Freidig
O-avdelingen

Dato:
Tirsdag 21. okt. 2020
Kl. 1900 – 2100
Sted:
Freidighuset

Referent:
Stig

Sak 35-20

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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Fra Hovedstyret – styremøte 19.10.2020 (Lars)
Eberg idrettspark
Det var diskusjoner om overføring av penger fra enkelte avdelinger til en
prosjektkonto. Denne diskusjonen angår ikke O-avd.
Familiekontingent
Det har vært litt forvirring rundt saken. Nå er følgende klargjort:
- Bare individuelle medlemskap er tillatt.
- Familiekontingent (familierabatt) er fortsatt tillatt.
På årsmøtet i mars ble familiekontingenten fjernet (gjeldende fra 2021). Den kan
nå gjeninnføres. Etter klubbens lov må dette opp på et årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte - omvalg:
Situasjonen rundt styreleder og AU er uklar:
- På årsmøtet ble Are Bergquist innstilt av valgkomiteen som styreleder og
valgt med akklamasjon.
- Resten av valget ble kuppet av en benkeliste.
- Da valgresultatet var klart trakk Bergquist sitt kandidatur.
- Nestleder Jørgen Sagmo ble konstituert styreleder. Han ønsker ikke
vervet permanent, grunnet jobbsituasjonen.
- Årsmøtet vedtok at det skulle holdes ekstraordinært årsmøte med valg
innen 15. juni.

-

-

-

Rundt 1. juli fikk valgkomiteen mandat til å finne kandidat(er) til ny
styreleder. Det har ikke lykkes og eks.ord. årsmøte har nå vært
kansellert i to omganger, senest 19. okt.
Orientering mener denne situasjonen er svekkende for klubben. Bl.a.
har et vedtak om ansettelse av en administrasjonsassistent (40% stilling)
nå ligget på vent i snart to år.
Fotball med støtte av Orientering (sak 34-20) har fremsatt forslag om
omvalg på alle som ble valgt på årsmøtet.

Saken ble diskutert på HS-møtet, uten konklusjon. Det ble foreslått å utsette
saken til det ordinære årsmøtet i mars 2021.
Saken ble avsluttet i HS med oppfordring til avdelingene om å gi innspill i saken.
O-styret er enig i følgende:
Årsmøtevedtaket om ekstraordinært årsmøte med valg må følges opp.
Den vedtatte adm.assistent-stillingen må besettes snarest.
Oppfølging

Til info

Sak 36-20

Fra gruppene (alle)
Teknisk (Mattis):
 Har søkt Gjensidigestiftelsen om midler til arrangements-henger.
Foreløpig ikke noe svar.
Regnskap (Elvira pr. epost, supplert av Lars):
 Vi har fått refundert fra Tiomila.
 Tur- o har gått bra.
 Siste frist for å sende inn flybilletter mm. er gitt og straks klar med alle
egenandeler.
 Kompensasjonsmidler mottatt: 32 000 kr.
 Økonomien under full kontroll.
Miljø (Trude):
 Svømmingen er populær, opp til 50 deltakere enkelte dager i fjor.
 Spørsmål: er det forsvarlig å arrangere klubbsvømming i disse
koronatider?
 O-styret (etter kort diskusjon): Så lenge Husebybadet mener det er
forsvarlig, og forutsatt at smittevernet er forskriftsmessig, mener
klubben det er forsvarlig.
 Den enkelte forelder må selv vurdere situasjonen for sine barn.
Kart (Tore):
 Intet nytt.
Sportslig (Tomas):
 En flott høst, både arrangementsmessig (NM) og sportslig (mer om det i
årsmeldingen).





Forberedelser til neste sesong i full gang med fellestreninger:
o Intervalltrening i Ranheimshallen for ungdom (1/2 time) og
junior/senior (1 time) på fredager, i samarbeid med Byåsen IL.
Koronarestriksjonene er en utfordring, men til å leve med.
o Innetrening på Nyborg skole mandager som vanlig, her blir
ungdomsgruppa prioritert. Eldre utøvere må trene styrke
utendørs.
o Langtur på lørdag.
Påskesamling planlegges ut fra at restriksjonene blir lettet:
o Plan A: Middelhavet (Spania, Portugal, Tyrkia, …?)
o Plan B: Norden (Sverige, Danmark, Finland?)
o Plan C: Norge (Sørlandet, Østfold?)

Tur-o (Simon):
 Sesongen er avsluttet, all time high med 950 solgte konvolutter, inkl.
Oppdal.
 Tapet på konkursen i Shell Granåsen er avskrevet, det reelle tallet på salg
av konvolutter er godt over 1000.
 I tillegg arrangerte vi Ungdomstur-o (gratis, med finansiering av
Gjensidigestiftelsen) med rundt 300 konvolutter.
 Mange nye deltakere, mye positiv tilbakemelding.
 Skal snart ha evalueringsmøte og starte planleggingen av neste sesong.
Ønsker å ha opplegget klart før jul, bl.a. med tilbud om bedriftsjulegaver.
 Ny Ungdomsturorientering? Stig sonderer med Gjensidigestiftelsen om
evt. finansiering.
Oppfølging

Alle

Sak 37-20

Terminliste 2021 (Mattis)
Terminlista er nå klar. Vi har tatt på oss:
● 15. mai: Freidigstafetten som blir KM-stafett.
● 12.-13. juni: Oppdal to-dagers, evt. Mostadmarka to-dagers (under
vurdering).
● 19. aug.: Ungdomsløp.
● 24. aug.: KM bedrift (arrangementet går på rundgang mellom klubbene i
Trondheim).
● Sept.-okt.: Jaktprøven.
● 31. des.: Nyttårsløpet (vi gir teknisk støtte).
Enighet om at det bør lages en plan for større løp 3-5 år fremover i tid. Et
moment er å få utnyttet det nye kartet i Mostadmarka.
Vedlagt (bakerst i referatet) NOFs liste over «ledige» nasjonale arrangement
2021-24. Kommentarer:
 Det er smått med arrangement som kan gi stor deltakelse/inntekt.
Eneste mulighet er at vi tar opp konkurransen om O-festivalen 2024.



Veteran-NM er ledig alle årene. I år var det ca. 400 deltakere (Eiker). I
Trøndelag blir det sannsynligvis betydelig mindre. Begrenset
inntektsmulighet. (Dessuten: Er arrangementet i tråd med klubbens
profil?)

Momenter:
● Wing har signalisert at de planlegger å søke Midt-Norsk i samarbeid med
Rindal i 2022. Enighet om at vi ikke skal være konkurrent her.
● Felles KM med Nord-Trøndelag i 2022 i Mostadmarka? Spesielt aktuelt
hvis Oringen i Åre faller bort.
● Ny O-festival?
Oppfølging

Mattis

Sak 38-20

Årsmøte og årsmelding (Lars)
Hovedklubben har ennå ikke fastsatt dato for ordinært årsmøte. Sannsynlig dato
er mandag 8. mars (uke 10).
Vår årsmelding og eventuelle forslag må være innsendt to uker før, dvs. 25. feb.
Det er mandag i vinterferie-uka.
Vår plan:
 Søndag 17. jan.: Utkast til årsmelding (kapittelvis) innsendt til
sluttredigering.
 Parallelt må det arbeides med regnskap og budsjett.
 Tirsdag 26. jan.: O-styremøte, sluttbehandling av årsmelding, regnskap
og budsjett.
 Tirsdag 9. feb.: O-avdelingens årsmøte.
Lars lager et opplegg slik at alle kan redigere sine kapitler på et felles dokument
over nett.

Oppfølging

Alle

Sak 39-20

Valgkomite for O-avd.
Lars aktiverer valgkomiteen slik at den kommer i gang før jul. Første trinn er å
spørre de som er på valg om de er villige til å fortsette.
Intensjonen med valgordningen i avdelingen er at hvert år skal halve styret stå på
valg. Nå har det av en eller annen grunn blitt 3-5, denne gangen er det fem som
står på valg. Det tas en vurdering når vi vet hvor mange som er villig til å
fortsette. En mulig løsning er at ett verv blir valgt for bare ett år.

Oppfølging

Lars

Sak 40-20

Allianselag
Det har skjedd lite i saken, utover noen interne diskusjoner.
Forslag om overgang til allianselag vil involvere hele klubben, og vil sikkert utløse
en stor diskusjon.
Enighet om at denne saken må vente til situasjonen i HS er avklart.

Oppfølging

Til info

Sak 41-20

NM-uka avsluttet (Stig)
En arrangementsmessig og (for Freidig) sportslig suksess!
NOF (Jan Arild Johnsen) var meget fornøyd. Meget gode tilbakemeldinger om
terreng, kart, løyper, teknisk, speaker, strømming og generelt arrangement.
Grunneierne har gitt tilbakemelding om at skadene på jordene var mindre enn
ventet, alle har fått den erstatningen de ba om for avlingsskade.
Regnskapet er ikke klart. Det kan ligge an til et overskudd på 300.000 kr., til
deling på de tre arrangørene.

Oppfølging

Til info

Sak 42-20

Eventuelt
Equinor-utlysning
Equinor har utlyst to typer støtteordninger
 10 000 kr. «Her trengs det ingen spesiell begrunnelse» står det i
utlysningen.
 100 000 kr. for prosjekter under hatten «samarbeid».
Enighet om å søke 10 000 kr. Stig sonderer.
Tilgang på o-kart i Bymarka (Tore)
Det kommer noen forespørsler om kart i Bymarka til allment bruk. Her er det en
felles kartbase med BIL, NTNUI og Trollelg. Spørsmålet er hvor tilgjengelig dette
skal være, og evt. betaling. Markedet er sannsynligvis begrenset. Tore kontakter
de andre klubbene og diskuterer frem en ordning.

Tilgang på Mostadmarka-kartet
Enighet om at kartet legges ut på o-kretsens område i Google drive, og slik blir
tilgjengelig for klubbene i kartavtalen.
Oppfølging

Stig

Neste møte:
Tirsdag 26. jan. 2021.

Vedlegg:

NOFs liste over ledige nasjonale arrangement 2021-24:

