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Årsmelding for Ulvåshytta år 2011 

Orkanger Idrettsforening 

 

Styret: 

Leder:   Stig Mjønes   Styremedlem: Jens Olsen 

Kasserer:  Eva Akselsen   Styremedlem: Terje Staveli 

Sekretær:  Anne Løkstad   Styremedlem: Osvald Eggen 

Husansvarlig:            Brit Berg   Styremedlem: Arne Ebbesen 

 

Styremøter: 

Styret har avholdt 6 møter og behandlet 30 saker. 

Utleie: 

*Utleie mot betaling:  33 ganger 

*Lånt av bhg./skoler: 26 ganger 

*Avdelinger i OIF:  16 ganger 

*OIF-ski leier hytta hver tirsdag i sesongen. 

 

Drift: 

Styret har i 2011 fungert som tidligere og medlemmene hatt de sammen oppgavene som 

tidligere. 

Leder Stig Mjønes er med på møter i hovedlaget og sørger for at styret blir informert 

om hva som skjer der. 

Eva holder styr på regnskapet, som også viser at hytta drives godt.  Dette gjør at 

styret for Ulvåshytta kan bidra økonomisk til ulike aktiviteter både i Ulvåsmarka og det 

er muligheter for ulike investeringer i hytta. 

Brit Berg har ansvar for at Ulvåshyttas venner får nøkkel og vekslepenger til 

søndagsåpen hytte. 

Anne Løkstad er sekretær for styret og hun har ansvar for utleie av hytta til privat 

arrangement, arrangement i regi av avdelingene i OIF og utleie til skoler og barnehager. 



Terje Staveli har fremdeles ansvar for å ta vannprøver, men er også en som tar tak der 

det trengs. 

Vaktmestrene/Altmuligmennene Osvald, Jens og Arne sørger for at bygningen får den 

oppgradering som trengs, at utstyr er i orden og at det ser pent ut utomhus. 

Andreas Helbæk er med på styremøtene da han sørger for at Orkanger Idrett får en 

oppdatering på hva som skjer i Ulvåsen hytta. Han har også ansvar for Ulvåshyttas 

hjemmeside. 

 

 Sentrale saker som har vært til behandling:  

*Flytting av Garasje 

*Vannprøver 

*Hjertestarter 

*Ny avtale med YIT ang. service på kjølehjørnet 

*Registrering av inventar i hytta og i kjelleren og kjøkkenutstyr. Inventar i hytta og i 

kjelleren registrert med tanke på forskiring. 

*Utleie av hytta på tirsdager i regi av OIF-ski., organisering har vært diskuter slik at 

det fungerer tirsdager for OIF-ski og søndager for Ulvåshytta. 

*Forsikring av Ulvåshytta 

*Ulvåsdager i forbindelse med OIFs 110-årsjubileum 24.06.11 

*Rundvask av hytta, hvordan organiseres det. 

*Fordeler med varmepumpe i Ulvåshytta 

 

 

 

Anne Løkstad 

sekretær 

 


