Sp.kl. Freidig
O-avdelingen
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Dato:
Tirsdag 16. mar. 2021
Kl. 1900 – 2100
Sted:
Nettmøte (Zoom)

Referent:
Lars

Sak 10-21

Lars Owren (leder)
Marta Gjestvang (sponsor-/
dugnadsansvarlig)
Elvira Marie Bergheim (regnskap)
Mattis Holt (teknisk utvalg)
Tore Angell-Petersen (kartutvalget)

x
x

Simon Lund Eikrem (tur-o-utvalget)
Trude Forsbak (miljøutvalget)
Jørgen Fiskum (sportslig utvalg)
Tone Kvenild (AU)

x
x
x

Konstituering av det nye styret (Lars)
●

Det nye styret ble konstituert med en kort presentasjonsrunde av
medlemmene.

Oppfølging

Til info

Sak 10-21

Fra gruppene (alle)
Regnskap (Elvira):
● Fått in 98% av aktivitetsavgifter.
● Faktura for sponsorer 2020 sendt til ViaNova og PwC
● Trygg økonomi
● Budsjett og regnskap godkjent av årsmøtet
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Økonomi (Marta):
● Fått økt sponsorinntekt fra PwC
● Søkt støtte for ungdomstur-o og tur-o på Oppdal
● Søknad innsendt for aktivitetsstøtte
● Neste søknadsprosess 1.juni
● Parkeringsdugnad 2020/21 gjennomført
o 192kr/time/pers
o Ønsker tilbakemelding fra dugnadspersonell
Teknisk (Mattis):
● Arrangørkabal 2021 påbegynt
o Foreløpig mange unge løypeleggere
● Vurdering av større arrangement de neste årene
o Lite aktuelt før 2023
o De aller fleste nasjonale løp 2024 åpne
o MNM aktuelt 2023 eller 2024
o MNM en bedre arena for opplæring enn større nasjonale løp
Tur-o (Simon):
● Kart for tur-o 2021 innsendt til trykk i dag (16.mars)
o 1000 konvolutter bestilt
o Første løype ut Palmehelga (Øya)
● All registrering på nett nytt av året (QR eller manuelt)
● Midler søkt for sommertur-o/ungdomstur-o
● Trenger løypeleggerkompetanse
o Ønsker å utfordre juniorene i klubben
● Tore bidratt med oversikt over gamle poster - mye nye postplasseringer i
år
Miljø (Trude):
● Venter på avgjørelse O-festivalen (midten av april)
● Mye usikkerhet pga koronasituasjonen
● Ønsker innspill på gjennomførbare aktiviteter
Sportslig (Jørgen)
● Samling til Viken avlyst pga koronarestriksjoner
○ Ingen egenandel pga kansellerte avtaler
● Vurderer dagssamling i Trøndelag
● Oppstart treninger etter påske
● Leter etter ansvarlig skogslek
● Overskuddspenger i avtalen med Trimtex
Oppfølging

Alle

Sak 11-21

Fra Hovedstyret – styremøte (Lars)
●

●

Årsmøte utsatt til 26.april
○ Medlemskontingent kom sent ut
○ Valgkomite ønsker mer tid
○ Ønsker å sende ut sakspapirer i god tid før årsmøtet
Vedtak i HS om å redusere AU utsatt for utredning

●

Valget fra 2020 blir stående etter vedtak i HS

Oppfølging

Til info

Sak 12-21

Kretstinget 2021 (Lars, Mattis)
●
●

●
●

●

Gikk greit og ryddig for seg
Kretsens prestasjonspris gikk i år til 11 utøvere, hvorav 5 fra Freidig;
Håvard Sandstad Eidsmo, Mats Eidsmo, Vegard Kittilsen, Simen Spets
Storhov, Mikkel Holt. Gavekort hos Offtrack på 1000kr ble gitt som
premie.
Årsberetning, budsjett, regnskap og foreslått kretskontingent godkjent
To vedtaksforslag
○ Kretsen la fram forslag om å endre til 10-års intervall i
veteranklassene i individuelle KM. Forslaget ble nedstemt, men
et motforslag for videre utredning av saken i samarbeid med
NTOK ble vedtatt
○ Kretsen la fram forslag om å sette ned et arbeidsutvalg for å
utrede et spleiselag i STOK for å kjøpe inn EMIT-tag og
postenheter til bruk for touch-free stempling. Forslaget vedtatt,
og Freidig, Byåsen, Wing og Melhus meldte interesse for å være
med i dette utvalget
Alle innstillinger av valgkomiteen ble stemt inn.

Oppfølging

Til info

Sak 13-21

O-sesongen 2021
Fellesturer
O-Festivalen
Jukola
10-mila i høst?
Samlinger
Viken-samling avlyst
Nærmsamling planlegges
Sesongavslutning
Arrangement 2021
Freidigstafetten / KM Stafett (13.mai)
Oppdal 2-dagers (12.-13.juni)
Ungdomsløp (19.aug)
KM Stafett Bedrift (24.aug)
Jaktprøven (13.okt)

Oppfølging

Til Info

Sak 14-21

Støtte til Håvard
Tas opp i internt møte i sportslig utvalg denne eller neste uke

Oppfølging

Lars og Jørgen

Sak 14-21

Møteplan 2021
Forslag:
- 25.mai
- 24.august
- 19.okt

Oppfølging

Lars

Sak 14-21

Tilhenger
Avslag fra Gjensidigestiftelsen på søknad om støtte til tilhenger.
Har funnet selger, vil koste omtrent 70-80 000kr
Mangler fortsatt oppbevaring sommerstid
Mulig å høre om f.eks. Byggern vil bytte parkering mot sponsorplass
Forhøre med medlemmer i klubben om noen vet om potensiell parkeringsplass

Oppfølging

Neste møte:
25.mai

Mattis

