Sp.kl. Freidig
O-avdelingen
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Styremøte 4–2020
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Dato:
Tirsdag 19. mai 2020
Kl. 1900 – 2100
Sted:
Fjellseter

Referent:
Stig
Sak 21-20

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 (Lars)
Ingen ting å rapportere. Ingen styremøter siden årsmøtet, heller ikke tegn til
aktivitet i AU.

Oppfølging

Til info

Sak 22-20

Fra gruppene (alle)
Teknisk (Mattis):
● Lite nytt.
● Forbereder tiltak for smittevern på kommende arrangement.
Økonomi (Marta):
● P-vakt-dugnaden ble større enn forventet da Byneset IL sa nei til vakt i
påsken. Alt gikk greit, ingen store problemer med å fylle vaktene.
Forventet fortjeneste i overkant av 50 000 kr.
● Ingen konkrete planer om nye dugnader. Det er en viss koronatørke i
markedet.
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Kart (Tore):
● Tore har synfart i Elsterparken, nedenfor Strandlinja, der kartet er fra
1980-årene. Aktuelt og krevende trenings-terreng tidlig på våren.
Akkurat ferdig med mark-arbeidet.
● Har også utført noe revisjon på gatekart.
● Siste finpuss på NM-kartet gjenstår, i sammenheng med
løypeleggerarbeid og kontroll.
● Oppdatering av Leinstrandmarka-kartet står for tur.
Sportslig (Tomas):
● Mye er kansellert, med en del økonomiske konsekvenser.
● Spania-turen ble kansellert. Depositum er tapt.
● Jukola er utsatt ett år. Bestilling av overnatting og påmelding er overført
til neste år.
● Tio-mila er avlyst. Vi får sannsynligvis refundert utlegg til tjenester (leie
av telt o.l.). Selve startkontingenten er sannsynligvis tapt.
● Tio-mila blir muligens gjennomført i ny skikkelse i Idre, siste helg i
september. Avklares tidlig i august.
● NM sprint (Haugesund) flyttet til samme helg. Sannsynligvis vil klubben
dele seg, med deltakelse begge steder.
Regnskap (Elvira):
● Liten aktivitet, relativt liten bevegelse i økonomien.
● Postboksen skal sies opp. Ny postadresse som til Freidig hovedklubben.
Lars kontakter Mona om dette.
● Oppretting av postadresse på hjemmeside og Eventor (Mattis).
Miljø (Trude):
● Fellesturen (O-festivalen ved Kongsberg) er avlyst. Alt er avbestilt uten
kostnader for klubben.
Tur-o (Simon):
● Tur-o er en aktivitet som går uanfektet av korona-situasjonen, stor
interesse!
● Problemer med snøen, ikke alle postene vil være ute til 23. mai som
lovet.
● Estimat på 550 solgte konvolutter i midten av mai – godt foran tidligere
år!
● Gledeligmange første-gangs tur-orienterere.
● Simon har tatt i bruk sosiale medier – over 1000 følgere på fb!
● Granåsen-Shell gikk konkurs, har ny eier og er «under oppussing».
Vanskelig å få kontakt med ny eier. Fare for at pengene er tapt, men
Simon jobber med saken.
Oppfølging

Til info

Sak 23-20

Økonomiske konsekvenser av korona-restriksjoner (Elvira)
●
●

●
●

Avlysning av Tordenskiold gir tap for klubben som helhet på rundt
180 000 kr. Ca. halvparten på O-avd.
Kompensasjon fra staten for tap pga korona-restriksjoner er uklart. Ingen
utbetaling til Freidig i første omgang, men det er på vei en ny omgang
med endrede kriterier.
Kansellering av Spania-tur m.m. har gitt reelt tap for klubben rundt
30-40 000 kr.
Tap for medlemmer (flybilletter o.l.) er ukjent.

Oppfølging

Til info

Sak 24-20

Terminlistemøte (Mattis)
Kretsen hadde hatt nytt terminlistemøte dagen før.
● KM stafett (vårt arrangement) i slutten av mai er avlyst. Kan bli arrangert
som del av Jaktprøven i september.
● Ungdomsløpet ble utsatt grunnet snø, arrangeres 4. juni, for
aldersgruppen 11-16 år (ikke N-åpen).
● Oppdal 2-dagers går som planlagt 20.-21 juni.
● Mange forslag om karuseller og treningsløp – initiativ fra klubbene.
Freidig har ikke tatt på seg flere løp.
● Innkjøp av Emi-tag og Touch-free er lagt på is – NOF har ikke gitt føringer
om dette. Krets-styret skal behandle saken.
● Betaling av kart til Usynlig-O o.l. for bedrift og klubber som ikke er med
på Trondheims-avtalen er avklart. 30 kr. pr. kart, betaling via Vipps,
basert på tillit.

Oppfølging

Mattis

Sak 25-20

Ny fellestur (Trude)
●

Oppfølging

Til info

Forslag om ny fellestur til 25-manna, Stockholm 10.-11. okt.
o Generelt positiv innstilling i styret – forutsatt at
koronasituasjonen gjør det forsvarlig.
o Problem med å få kontakt med arrangøren for bestilling av
overnatting. Sannsynligvis sitter arrangøren på gjerdet og
avventer situasjonen.
o Trude følger opp. Kanskje har Olle kontakter?

Sak 26-20

NM-uka 2020 (Stig)
Fortsatt pålegg fra NOF om å planlegge NM uanfektet av koronarestriksjoner. Det
er signalisert at etter 1. sept. vil arrangement med 500 deltakere kunne bli tillatt.
I så fall vil vi kunne arrangere – med noen mindre justeringer av tidsprogrammet.
Endelig beskjed forventes i begynnelsen av august.
All planlegging er i rute.

Oppfølging

Til info

Sak 27-20

Møteplan for o-styret (Lars)
Forslag (vedtatt):
●
●
●

Oppfølging

Neste møte:
Tirsdag 18. aug.

Til info

Tirsdag 18. aug.
Tirsdag 20. okt.
Tirsdag 19. jan.

