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ARSBERETNING FRA HOVEDSTYRET I

SPORTSKLU BBEN FREIDIG - 2O2L

ORGANISASJONSNUMMER 937 45O 767

1.0 STYRETS SAM MENSETN ING

Klubbens hovedstyre (HS) bestod av følgende medlemmer iarbeidsåret2O2t:

Are Bergquist (leder fra juni)

Bjarne Berg (nestleder)

Mari Østgaard (sekretær)

Berit Kvernmo (AU)

Lars Halvorsen (AU)

Jarl Tysnes (AU vara)

Thale S. K. Solberg (AU vara)

Marte lbsen (leder håndball)

lngvild B Johnsen (leder fotball)

Håkon Hovstein (leder friidrett)

Lars Owren (leder O-avdelingen)

Richard Nielsen (leder alpint)

Anita Formo (leder Freeski)

Marianne Steinsvik Kjos (leder innebandy)

På HS møtene har også følgende deltatt:

Kjell Atle Strande (Hyllkaka), Ulf Erik Hansen

(Eiendomsutvalg), og Brynjar Aune (prosjektleder Skandia Cup).

Fra administrasjon har daglig leder

Mona Østgård møtt.

2.0 ADMINISTRASJON

Klubbens daglige leder mottar og formidler kontakt mellom HS, klubben og eksternt, samt oppfølging av saker der

styret treffer vedtak. Rollen innebærer også ansvar for å holde styret lØpende orientert om regnskap og økonomi,

samt ansvar for medlemsregister og medlemskontingent. Stillingen har vært delt mellom HS, Eiendom og Fotball/SC.

Hovedoppgavene har vært å ivareta og koordinere hovedklubbens arbeid og oppgaver i samarbeid med AU. Arbeidet

inkluderer oppfØlging av Freidighuset, Fjellseterstua, Tordenskioldløpet, Skandia Cup og Hyllkaka. Sammen med

Morten Gran, Per Bue og Svein Erik Strand sørger denne gjengen for at huset, hytta og banen er ryddig og i god stand

til enhver tid.

Conto Regnskap er engasjert av klubben som regnskapsfører. De fører regnskapene for alle avdelinger, arrangement

samt eiendom.

Et omfattende arbeid etter stadig nye krav og utfordringer ifm regnskapsf6ring, l6nnsregistrering for alle avdelinger

samt mva-komp drift og anlegg og i Koronaår også kompensasjonsordningen hos Lotteri & Stiftelsestilsynet.

Freidig Fonds, og klubbens øvrige regnskap, revideres av Deloitte.
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2.1 Møter og arrangementer

Mellom årsmøtene er det avholdt møter i klubbens arbeidsutvalg (AU) og hovedstyret (HS). På grunn av Korona-

pandemien har aktiviteten vært svært redusert. Ärsmøtet ble utsatt flere ganger, og ble gjennomført digitalt 1-4. juni

Teknisk bistand ble gitt fra Robert Olsvik hos Trøndelag ldrettskrets. Atle Harby bidro som ordstyrer.

Det har i etterkant av dette vært avholdt 4 HS møter via Teams. Også juleavslutn¡ngen måtte kanselleres da

smittetrykket har vært høyt.

2.2 Representasjon

o KLUBBEN:

Berit A. Kvernmo deltok på ldrettsrådet årsmøte

. ORIENTERING

Tillitsverv O-forbundet:
Geir Willumsen (medlem i parautvalget)
Tillitsverv O-kretsen: Pål Kittilsen (medlem i rekruttutvalget), Sigrid Melkild (revisor)

Repr. O-kretsens ting: Mattis Holt, Gro Eidsmo

og Lars Owren

. FOTBALL

Are Bergquist har representert Freidig Fotball i NFF- og NIF-sammenheng. Han har itillegg representert Freidig hos

Trøndelag ldrettskrets. Sitter også som leder i NFF Trøndelag Kretsting.

lngunn Aasen Børresen og Torgeir Berg Lunder deltok på NFF Kretsting samt på Forbundstinget.

God deltakelse fra styremedlemmer og ansatte på de mange digitale Klubbforum gjennom året.
FLK3 ble gjennomført av lngunn Aasen Børresen og Torgeir Berg Lunder.

. FREESKI

Representert i Sør Trøndelag Freeskikrets med leder Stig Gråberg og medlemmer Anita F Bones og Rasmus Bjerkan. Anita

F Bones har også sittet i styret Skiforbundets Freestyle grenkomite i perioden.

. INNEBANDY

Ärsmøte Midt-Norge Bandyregion (MNBR)

Benedicte Parelius, Bård ldar Kvam og Cathrine Ringstad

Møter arrangert av MNBR, inkludert SLU (Sportslig Utvalg)

Marianne Kjos og Sigurd Harby

Seksjonså rsmøte Norges Ba ndyforbund
Marianne Kjos, Sigurd Harby og Cathrine Ringstad

Andre verv og oppdrag innen innebandy
Styremedlem i MNBR: Marianne Kjos og Sigurd Harby).

. ALPINT

AK S-T Skikrets: Eirik Sem, Ketil Aagesen

2.3 Viktige administrative vedtak og saker i driftsåret
1. HS har videreført sitt fokus på solide rammer for drift av klubben for å sikre økonomisk kontroll, kontínuitet og

innsyn i saker, oppfølging av vedtak, og kunnskap om vårt verdigrunnlag.

2. Samtidig jobber HS for å understØtte avdelingene

sitt arbeid for
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- et godt og inkluderende aktivitetstilbud i Freidig,

- at kostnader ikke skal hindre deltakelse i idrett og

- gode arenaer for å utøve sine idretter.

2.4. Anlegg:

Fjellseteren er ferdig rehabilitert. Etter tilskudd fra Trondheim kommune og bistand fra gammelkarene og

Charlottenlund byggfag, er det anlagt leirplass med bålpanne og benker. Uteområdet er oppgradert.

Hjertestarter ute på både Freidighuset og Fjellsetra er etablert.

-Alpint og Freeski har vedtatt å selge sine aksjer og gå ut av prosjekt Gråkallen Vinterpark. Lån tidligere gitt er halv

ti I ba ke beta lt/ha lvt ettergitt.

Vassfjellet Vinterpark AS bidrar til kvalitet og forutsigbarhet for aktiviteten.

Det er bygget et klubbhus for alpint og freeski i anlegget. Skishop'en er overtatt.

Vannhoppanlegget på Kyvannet eies av Trondheim kommune og administreres av Freidig freeski

Eberg idrettspark. Se vedlagt rapport.

2.5. Arkivering

Alle styringsdokumenter, saker og vedtak er lagt i felles digitalt arkiv, Dropbox, slik at HS og kontrollutvalget har

innsyn og informasjon i klubbens historikk på tidligere vedtak og relevante dokumenter.

2.6. Samarbeidsavtalen: Avdelingene jobber aktivt i tråd med klubbens samarbeidsavtale for barneidrett. De

viderefører prinsippene for Samarbeidsavtale for barneidrett for godt samarbeid rundt juniorene i klubben. Vi

kjenner ikke til at tilsvarende er gjort for andre fleridrettslag og HS støtter dette arbe¡det for å sikre flest mulig lengst

mulig.

IDREfiSREGISTRERING PR

31.L2.202t

2.7. Klubben har eksterne lønns- og regnskapstjeneste basert på prinsippene fra Fullmaktsmatrisen. Systemet er et

godt verktøy for økonomisk oversikt og kontroll, som er helt nødvendig i en organisasjon lite kontinuitet og ulik

økonomisk kompetanse i tillitsverv. Klubben blir mindre sårbar i perioder der tillitsvalgte med økonomiske fullmakter

av ulike årsaker ikke kan utføre oppgaven eller at rollen er ubesatt i en avdeling.

2.8. Medlems/fakturasystem: Vi byttet i 2021, over fra KlubbAdmin til leverandøren Spoortz da K/A ikke hadde

mulighet for å fakturere ut familiekontingent.

Alle avdelinger er i gang med systemet. Kun O-avd kj6rer eget opplegg pga utregninger av egenandeler.

48 407 rI28 1862Kv¡nn er L2 273 t45 17 287 734 Menn 13 405 255Ffe¡dig sportsklubben

0 7 7 8Kv¡n ner 0 0 0 0 1 1 Menn 0 0 0- Langrenn

4 40 249 249Kv¡n ner 3 38 20 2 44 107 Menn 4 68 26- Alp¡nt

3 16 106 149Kvinner 2 15 6 1 19 43 Menn 1 34- Freeski

21 0 8 138 L6?Kv¡nner 0 18 0 1 6 25 Menn 0 L09- lnnebandy

59 0 24 214 5t7Kvinner 0 t72 83 0 48 303 Menn 0 L31- Håndball

20 16 66 156 277Kv¡nner 3 38 18 6 56 121, Menn 6 48- Orientering

1 3 I 73Kvinner ô 0 5 0 0 5 Menn 0 L 3- Sk¡-o

I 19 )7 270 0 0 0 0 0 Menn 0 0 0- Futsol Kv¡nner

97 443 705Kv¡n ner 4 t3t 63 7 51 262 Menn 3 196 t22- Fotball

1 L4 16 19Kv¡n ner 0 0 0 1 2 3 Menn 0 1 0- Fr¡¡drett
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Det fungerer utmerket, vi har fått god support og prisen er absolutt konkurransedyktig. Vijobber nå med utvikling av

app samt sammenkobling av alle klubbens web-sider inn i samme system. Målet er at alle brukere/adm skal ha kun L

innlogging å forholde seg til på sikt.

2.9. Alle klubbens arrangement og alle avdelinger har tatt i bruk betalingsløsningen Vipps og deltager.no (betaling

ved påmelding).

2.10. Klubbens felles arrangement Tordenskioldløpet måtte dessverre reduseres kraftig mht antall løpere på grunn

av pandemien. Kun 100 stk fra Trondheim fikk delta. Vi har fått dekt ca 70% av de tapte

a rra ngements- og d ugnadsinntektene i Korona-tilskudd.

2.11. Skandia Cup ble dessverre avlyst på grunn av pandemien. Vi har fått dekt ca 70% av de tapte arrangements- og

dugnadsinntektene i Korona-tilskudd.

3.0 MEDTEMSMASSEN

Totalt antall medlemmer registrert i klubben pr 3L. L2.2O2I: 1862 medlemmer

Medlemstallene har gått litt ned, kanskje ikke så rart i ly av Koronaviruset og mindre aktivitet.

Noen medlemmer deltar i flere idrettsgrener. Vi tok imot absolutt alle aktuelle i vårt nedslagsfelt og fikk dekt noe av

kostnadene via lnkluderingsstøtte fra ldrettsrådet - og med tett dialog hos NAV. Viktig å gi barna et tilbud i sitt

nærmiljø.

Vi har samlet inn mye pent brukt klubbutstyr som vi velvillig deler ut for gjenbruk. Egen felles facebookside for brukt

utstyr kjøp-salg-gi bort ble opprettet. Hovedklubbens register legges til grunn for offentlige rapporter. Registrerte

medlemmer danner grunnlaget for fordelingsprosenten for tilskudd til avdelingene. Medlemskap registreres ved

faktisk har betalt sin kontingent. Dette følges opp månedlig, og er avhengig av rapportering fra avdelingenes trenere

og ledere. Nye medlemmer benytter innmeldingsskjema - dvs link - som ligger på hovedklubbens web side direkte til

Spoortz.

I fremtiden vil løsningen også kunne dekke andre funksjoner som i dag løses gjennom SportsAdmin, som for

eksempel oppdatering av tillitsvalgte, lisenser, arrangementsadministrasjon, web sider, påmeldingssystem og annet.

4.0 øKONOMI

4.l Avdelingene

Offentlige tilskudd fra stat og kommunei2O2t
Totalt for klubben:

LokaleAktivitetsM id ler (LAM ) :

kr 621.959,- i 2O2I (kr 516.077 ,- i 2O2Ol

Moms-kompensasjon:

kr 580.592 i 2O2t (kr 744.828,- i 2O2Ol

Grasrotandelen fra Norsk Tipping:

kr 249.300,32 i 2O2t (kr 240 638,9 i 2020)

Vi har pr 31,.12.202L registrert 671 spillere (vs 663 i 2O2Ol. Utbetales periodevis
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(1. januar-30. april, 1. mai-31. august og

1-. september-31. desember).

Vi er fortsatt godkjent aktør for idretts-bingo. Utbytte i2O2I ble totalt kr 81.576,67 (kr74.361,77 i2O2Ol.

Utstyrsavtalen fotball/håndball/innebandy er videreført (+r 2 av 4) med lntersport Lefstad/Adidas - hvor

medlemmer som bruker sin medlemslink - oppnår rabatt for seg selv.

Kolleksjonen kommer tilgjengelig via App. Butikken har innredet en egen vegg hvor hele vår kolleksjon er å

finne samlet.

Vi har gode regnskapsrutiner. Bruk av kontanter er omtrent slutt i alle våre arrangement. Det er opprettet

brukerstedsavtaler for alle avdelinger og arrangement i VIPPS og i påmeldingssystemene våre.

Klubben har kriminalitetsforsikring og styreforsikring. Avdelingene har god økonomi, og har avsatt penger på

sparekonto i tillegg til driftskontoer.

Freidig har faste lønnsutgifter til daglig leder og til prosjektleder i Skandia Cup. I tillegg har Per Bue, Svein Erik Strand

og Morten Gran godtgjørelse for arbeid på klubbhus, hytte og kunstgressanlegget. Flere avdelinger har betalte

trenere på kontrakt.

All utbetaling går månedlig via vårt l6nnssystem.

Al le kl u bbens regnska pe r/budsjette r fre m legges på å rsmøtet.

4.2 Hovedstyret

Hovedstyrets Økonomiske status er tilfredsstillende ved årets slutt. I tråd med årsmøtevedtak 2015 og HS vedtak i

juni 2016, gâr 50% av felles inntekter fra Grasrot og20% fra ldrettsbingo og offentlig støtte til drift av hovedklubben.

Dette er viktig for å bygge opp tilstrekkelig egenkapital i klubben. Momskompensasjon fordeles uavkortet til

avdelinger og arrangement med eget regnskap. Hovedklubbens inntekt for øvrig er fra medlemskontingenten. Her er

det svært få utestående kontingentkrav takket være gode purrerutiner og god hjelp fra trenere/lag-ledere/kasserere

med hensyn til purringer.

For klubbhuset gir utleie gode inntekter til drift. Ble veldig stille på klubbhuset i dette året, omtrent alt er kansellert.

Også kursene som holdes på dagtid ble avlyst. Konfirmasjonsselskap er omtrent det eneste vi har fått gjennomført,

etter flytting av datoer både 2 og 3 ganger.

På Fjellsetra ble det flere bookinger enn normalt, siden det har vært mulig å holde selskaper med inntil 20 personer i

perioder, men t¡l redusert pris.

Takket være tilskudd for tapte leieinntekter, ser økonomien bra utlor 2O2'J. tross alt. Klubben jobber for å kunne gi

fri bruk av klubbhus og Fjellseterforvåre medlemmertilsine aktiviteter i regiav klubben. HS og Fotballavd har

leieavtale for arealer avdelingen disponerer i klubbhuset. Fastsatt leie og fordeling av de faktiske utgifter er

avtalefestet.

Det er etablert gode rutiner i Eiendomsutvalget rundt informasjon om behov, planlegging og finansieringfør

igangsetting av prosjekter knyttet til klubbens bygningsmasse. lngen nye eller kostnadsdrivende tiltak eller påkost er

gjort i 202L, alt er satt på vent til <friskere> tider og normale inntekter er tilgjengelig. Regnskapene avsluttes i

skrivende stund både for klubbens hovedstyre og regnskap som ligger under hovedstyret. For tall og detaljer vises til

disse som vil blifremlagt på årsmøtet.

5.0 DRIFT OG PLANLEGGING

5.1 Rekruttering av tillitsvalgte

Valg av medlemmer til hovedstyret har gått greit
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Dagens hovedstyre og øvrige tillitsverv i klubben representerer en god fordeling i kjønn, alder, kompetanse og

klubbhistorie som reflekterer medlemsmassen vår. Det er svært positivt.

Hovedstyret skal ivareta både klubbhus, hytte og kunstgress anlegg. Klubben drives godt i dag, og det må vi legge til

rette for også i framtida. Klubben, ved daglig leder, yter god service overfor både medlemmer, publikum og

eksterne. Freidighuset er betjent mandag-fredag i tiden 9-L5. All utleie både av Freidighuset, Fjellseterstua og

kunstgresset skjer fra klubbhuset. Med større krav til idrettslag mht rapportering, styringssystemer og

søknadsprosesser ifbm. ulike finansieringskilder er det avgjørende å ha en daglig leder i klubben med lang erfaring

som sikrer en profesjonell daglig drift av klubben. For å videre-føre viktige fellesfunksjoner og møte eksterne krav til

administrasjon er det viktig å Øke kapasiteten i klubben. Dette ble hensyntatt i fremlagt budsjett fra hovedklubben

sist år. Men - igjen - på grunn av Koronasituasjonen og svingende både bookinger og aktivitet, har

ansettelsesprosessen blitt noe skjøvet på. Stillingen var utlyst og over 40 søkere meldte sin interesse.

Brynjar Aune er prosjektleder og ansvarlig for bl.a. gjennomf6ringen av Skandia Cup. Han har også ansvar for bl.a.

Tine fotballskole samt baneplan og seriepåmelding i fotballavd.

5.2 Freidig på Facebook og web

Hovedklubben har egen Facebook side og web-side. Der finnes mye nyttig informasjon fra klubben, NIF og Trøndelag

ldrettskrets. Vi håper at våre medlemmer finner sidene nyttige og at den tas aktivt i bruk.

Fotball, håndball, innebandy, orientering, alpint, freeski, Skandia Cup og Tordenskioldløpet har egne Facebook og

nettsider som også er klubbens ansikt utad. Vijobber kontinuerlig oppdatere alle sidene, og ikke minst å få samlet

alle avdelingers web-sider underlagt hovedstyret. Dette jobbes det nå med i Spoortz.

I den forbindelse er det viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern og at klubben

har fokus på retningslinjer for publisering av bilder og film. I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og

publisering av bilder. Det er derfor viktig å kommunisere hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling

av bilder og film av våre medlemmer. NIF har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere,

ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i

personopplysningsloven og åndsverksloven.

6.0 ARRANGEMENT

Sportsklubben Freidig er en stor og dyktig arrangør hvor alle avdelinger vanligvis gjennomfører flere gode

arrangement. Dessverre ble det meste avlyst/redusert i 2021.

6.l Tordenskiold løpet

Avdelingenes eneste felles arrangement nr. 42 ble beklageligvis avlyst pga Korona. Jens Even Storhov ledet

komiteens arbeid for fjerde gang. Alt lå klart til å arrangere, baner og lokale var bestilt, bookingsystemet åpnet,

løypene lagt, det ble markedsført med plakater og flyers, web- og facebooksider var oppdatert, forbundet hadde

godkjent løpet og Trondheim kommune hadde godkjent hele den krevende beredskapsplanen, gledelig at

påmeldingerloppgjør strømmet på - men det lot seg ikke gløre - som ønsket med ca 1300 løpere - mht smittevern

Kun 100 løpere fra Trondheim deltok. Vi fikk 70% tilskudd for avlyst arrangement og tapte dugnadsinntekter.

6.2 Skandia Cup

Fotballavdelingen skulle arrangere sin tradisjonelle turnering Skandia Cup for 46. gang. Men den måtte med tungt

hjerte avlyses i april pga Korona. Henviser her til avdelingenes egne rapporter.
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7.0 KLUBBMIUø

Klubbens Dag lot seg ikke gjennomføre i 2O2'J,, pandemien hang fortsatt tungt over oss. Det er ønskelig å videreføre

dette a rra ngementet i 2022.

M¡ljøtilstelninger i avdelingene er vanligvis i hovedsak knyttet til cuper og arrangement for å skape klubbfølelse

innad iavdelingene. Dette erviktige sosiale arenaer som betyr mye som sosialt lim for barn og voksne i klubben.

Men alt ble stort sett avlyst eller krympet i volum gjennom store deler av 2O2t. Noe mer aktivitet ble det i perioden

septem ber-desem ber.

Alle arrangement og samlinger i veteranlauget Hyllkaka ble avlyst. Noen svært få har hatt kaffetreff på Fjellsetra på

tirsdager. Se egen årsmelding.

8.0 FJELTSETERSTUA

Kun lett vedlikehold er gjennomført i Korona-året202L. Per Bue, Svein Erik Strand, Ulf Erik Hansen Fred Skogset m.fl.

er alltid villige og dyktige arbeidskarer. En stor takk til dere. Driften finansieres av utleie og tilskudd fra Trondheim

kommune til både drift og investeringer.

Ellers er Fjellsetra utleid til private arrangement blant medlemmene og også noen få eksterne. Bålplassen er nå

ferdigstilt. Charlottenlund byggfag med lærer Leif Joar Lassesen i spiss godt assistert av mange flinke elever og flere

lærere bidro for å få til dette. Vi retter også en svært stor takk til Trondheim kommune for store tilskudd som vi har

mottatt de senere år. Dette gir oss mulighet til å holde den flotte klubbhytta vår i stand.

9.0 FREIDIGHUSET

Klubbhuset på Eberg brukes av alle avdelingene, og omfatter klubbens kontor for daglig drift og Skandia cup.

Administrasjonen ivaretar drift, vedlikehold og utle¡e på vegne av hus og hyttestyret. Arbeid med vedlikehold for

øvrig har vært ledet av Per Bue. Klubben forvalter med dette flotte anlegget store verdier, som representerer

klubben på en fin måte. Huset har bra økonomi. Moderne og funksjonelt har det nå blitt. lngen store prosjekt er

utfØrt i 2021. Noe mindre booking har det vært i perioder.

1O.O EGNE ANTEGG

Klubbens største ikke-idrettsaktiva er klubbhuset, kunstgressbanen, Fjellseterstua og Vassfjellet vinterpark AS med

klubbhus for alpint. Det er inngått fast leieavtale med Strinda vgs., toppfotballinjen. Klubben er medeier i ballbingen

ved Eberg skole, sammen med skolens FAU.

Eierskapet i Gråkallen vinterpark AS med Trondheim Skiklub og NTNUi er avsluttet. Lånet er også delvis innfridd,

resten er ettergitt.

Vassfjellet Vinterpark AS er betydelig oppgradert etter at det kom i klubbens eie og viljobbe for videre utvikling for å

sikre god kvalitet i aktivitet og rekruttering i alpint og freeski.

11.0 UTMERKELSER

Det ble ikke utdelt noen utmerkelser på siste årsmøte

12.0 I DRETTSLIG E PRESTASJON ER

Det er stor idrettslig breddeaktivitet i klubben.

Alle avdelingene har også utØvere som presterer på toppnivå. Det er gode prestasjoner i flere lag og avdelinger. Vi

henviser her til avdelingenes egne årsrapporter.
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13.0 KONKTUSJON

Sportsklubben Freidig er en solid breddeidrettsklubb der våre aktive kan få utfolde seg i trygge omgivelser. Klubbens

aktive avdelinger i 2O2t var alpint, freeski, fotball, håndball, innebandy og orientering. Friidrett er en <sovende>

avdeling med Tordenskioldløpet som eneste aktivitet. Avdelingene og anlegg har god økonomi. Det jobbes godt i alle

ledd av klubben for å sikre kvalitet i tilbudet og utvikling av anlegg.

Det ble et uvant år med mange veiledere for akt¡v¡tet vs smittevern ! Vi lærte mye på godt og vond.

Hovedstyret takker alle som har bidratt til klubbens beste. En spesiell takk til alle våre tillitsvalgte som gjØr en

fantastisk innsats. Takk også til foreldre som følger sine håpefulle, og heier på Freidig.

Trondheim 25.mars2022
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Arsmelding fra Hus- og hytte 202L
HH-komiteen er et rådgivende, og til dels utøvende utvalg i forbindelse med vedlikehold, drift og oppgradering av

eiendomsmassen i Sp.kl. Freidig.

Pr. i dag omfattes denne av klubbhuset på Eberg og Fjellseterstua i Bymarka.

Komiteen som ble valgt på årsmøtet og består av Ulf-Erik Hansen, Kjell lvar Aune, Fred Skogset, Mari @stgaard og

Leif Lassesen.

Fjellseterstua

Hytta fremstår som en perle i Bymarka, er brukt av klubbens medlemmer og i særdeleshet av veteranene. Fjellsetra

har vært utleid til medlemmer og eksterne aktører til både små og store arrangementer. l2O2I er det feiret både

barnedåp og flere konfirmasjoner der. Avdelingene leier fortsatt hytta gratis på ukedager.

Driften finansieres av utleie og tilskudd fra kommunen etc som det er søkt støtte fra. Midlene er øremerket de tiltak

det er sØkt om. Tusen takk til Hyllkaka for tilskudd til varmvannstank. Takk også for investeringen av hjertestarter.

Freidighuset

Klubbhuset på Eberg brukes vederlagsfritt av alle avdelinger og er klubbens kontor for daglig drift.

Oversikt over behov for oppgradering og vedlikehold er HH-komiteens ansvar. Leie- og bruksavtale mellom Freidig

Fotballavd. og Sp.kl . Freidig for garderobe-anlegg og lager i klubbhuset går løpende. Det er ikke foretatt store

investeringer på klubbhuset i 202L.

Kun byttet ovner i første etasje samt byttet til led-lys all over. Også AV utstyr er innkjøpt og montert.

Det har vært utfordrende å gjennomføre utle¡e både dag, kvelder og i helger i Koronatid. Faste dagbruker

Securitas/NAv måtte innstille leieforholdet i år. Men vi har Stendi, Grethe Roede samt Fylkes-kommunen som kjører

sykkelteoriundervisning fortsatt som faste brukere. Pr i dag er det fritt lån for våre medlemmer på hverdager på

både huset og på hytta. Vi klarte dette i 2O2Logsâ, men det er ingen selvfølge at vi klarer dette på sikt. Både drift- og

investeringer koster, så vi håper vi også i fremtiden står sammen om å sikre trygg drift i våre anlegg.

Klubben forvalter våre flotte anlegget som er av store verdier, og det hele presenterer klubben på en utmerket

måte. Hus og hytte kan vi være stolte av!

HYLLKAKN - ÅNSEERETN I N G 2O2L
Ordenskollegiet har for driftsårelzOZt bestått av:

Stormester:

Ka nsler:

Seremonimester:

Skattmester:

Penneknekt:

Festkomité:

KjellAtle Strande

Karl F Hassel

Fred Skogseth

Albrecht Selmer

Ulf-Erik Hansen

Kjell lvar Aune og lngar Hynne

Siden forrige årsmøte har dessverre noen av våre sentrale personer gått bort, herav nevnes spesielt: BjØrn

Strandhaug, BirgerTimestad, Kåre Johan Moen, Reidar Steen og Agnar Gilberg.

ARRANGEMENT:

Korona pandemien har også i2O2l preget driften av Hyllkakas virksomhet. Tirsdagskaffen startet opp i midten av

august og oppmøtet har stort sett bestått av 8-9 personer med 13 personer som det meste. På grunn av manglende
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deltakelse har det ikke vært mulig verken å avvikle sommerlunsj eller årsfest. Dog var det et gledelig oppmøte på 24

personer under julelunsjen.

Ån¡rvrÅlsoAGER:

Flere av våre medlemmer har rundet år hvor følgende spesielt nevnes:

95 år:

90 år:

85 år:

I5 ar:

70 âr:

KjellOkkenhaug

Kaare Claussen

Kjell Høyem, Kåre Johan Moen, Kristian

Kvikne, Edvin Kværnø og Randi Loktu

Ulf-Erik Hansen og RandiSkogseth

Tore Mørch og Trond Ekker

B I DRAG FJ ELTSETERHYTTA:

I løpet av året har Hyllkaka bekostet innkjøp av hjertestarter samt skifte av ny varmtvannstank til en samlet verdi av

ca 1-7 000 kroner.

Øroruour:
Ärets driftsunderskudd på kr 9 27L,29 gjenspeiler at det på grunn av pandemien har vært beskjeden virksomhet samt

at et betydelig beløR er donert til Fjellseterhytta slik som nevnt ovenfor. Egenkapitalen balanserer på kr L28 404,59

som anses meget tilfredsstillende. Forøvrig henvises til selve årsregnskapet.

MEDLEMMER:

Ved utgangen av 2O21er det registrert 104 medlemmer, hvorav 14 står til rest med sin kontingent.

Tro nd heim, den 15.O1.2O22

For Ordens kollegiet: KjellAtle Strande

(sign. stormester)


