
REFERAT FRA STYREMØTE 
 
Avdeling  
Dato  22.04.09.             Kl.:  18.00              Sted:  Orkdal Rådhus   
 
Tilstede 

Rudolf Larsen, Ove Aanonsen, Marte Fossvoll, Geir Knutzen,  
Marit Mjøen, Atle Olav Sognli, Vibece Larsen og Knut Even Wormdal.  

Meldt fravær Morten Stub og Laila Wold Snildal. 
Ikke møtt  
 
 
Sak nr. 

Sak 
Bakgrunn for saken 

 
Vedtak 
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Møteplan for 2009 
Styret ønsker å fastsette datoer for 
styre og avdelingsmøter for resterende 
del av 2009. 

Styremøter 
22.04. – 13.05. – 03.06. – 24.06. 
19.08. – 23.09. – 14.10. og 04.11, 
Avdelingsmøter 
03.06. – 09.09. – 25.11. –  
09.12. (julemøte). 
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Hovedlagets regnskap for 2008 
Vibece Larsen gikk gjennom 
hovedlagets regnskap for 2008, og 
redegjorde for de ulike 
regnskapspostene. 
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Valg av 3 representanter til 
utarbeidelse av ny samarbeidsavtale 
OIL/OFK/OIF  
Det er holdt møte i utvalget som skal 
lage forslag til ny samarbeidsavtale. 
OIF har ikke valgt representanter til 
utvalget. Hver av samarbeidspartene 
skal være representert med 3 personer. 
I første møte møtte OIF med leder 
Rudolf Larsen, nesteleder Ove 
Aanonsen og Tor Arne Opphaug. 
Rudolf Laren ble valgt som leder av 
utvalget og Ove Aanonsen som 
sekretær. Styret mener det er viktig at 
fotballavdelingen er representert i 
utvalget. 
Det er ikke valgt leder i 
fotballavdelingen, men styret foreslår 
at Tor Arne Opphaug representerer 
fotballavdelingen.   

Rudolf Larsen, Ove Aanonsen og  
Tor Arne Opphaug representerer OIF 
i utvalget for utarbeidelse av ny 
samarbeidsavtale OIL/OFK/OIF. 
Geir Knutzen valgt som vara- 
representant. 
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Samarbeidsavtalen OIL/OFK/OIF 
Rudolf Larsen orienterte fra det første 
møte i utvalget for utarbeidelse av ny 
samarbeidsavtale. 
-  Det er enighet om full åpenhet.  
    Informasjon legges ut på alle tre 
    hjemmesider. 
-  Det er valgt møteplan. 
-  OFK skal bestå av senior og junior. 
-  Det skal fastsettes sportslige mål- 
    settinger og nedfelles en visjon. 
Det er valgt 3 underutvalg: 
Sportslig utvikling : Jon Møkkelgård 
Visjon: Anders Nilsen 
Samarbeidsavtalen:   Morten Wolden, 
Magne Fossbakk og Rudolf Larsen. 
 
Intensjonen er at den innen 3. mai 
2009 skal foreligge et utkast fra alle 
utvalgene.  

Tas til orientering. 
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Klubbhuset – veien videre. 
På årsmøtet ble det valgt tre personer 
til styret for Klubbhuset, og det er 
behov for å supplere styret med  
minimum to personer til. 
Det er besluttet at klubbhuset skal 
rehabiliteres og utbygging vurderes. 
Leder Rudolf Larsen skal møte de 
valgte representanten i møte 23. april, 
og inviterer hovedstyrets medlemmer 
til møtet. Mulig det kan skaffes 7 bord 
og 35 stoler til klubbhuset. 
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Referatsaker 
- Melding om valg er sendt Brønnøy- 
   sundregisteret. 
- Det er gjort henvendelse til Sør-  
   Trøndelag Idrettskrets med etter- 
   lysing av godkjenning av nye lover 
   for OIF. 
- Det er etterlyst svar fra Orkdal  
   Sparebank på søknad om tilskudd til 
   løypemaskin på kr. 100 000 og om  
   gavemidler på kr. 25 000. 
- Rudolf Larsen og Tor Arne Opphaug 
   har vært i møte med Orklahallen om 
   oppstart av driftsavtale. 

 



   Det er  
   enighet om at avtalen for 2005/2006 
   legges til grunn for 2009. Varekjøp 
   faktureres direkte til Orkdal  
   Kommune. 
- Det er mottatt invitasjon til Folke- 
   helseseminar v/Fysak 5. mai  
   kl. 13.00 – 15.00. Påmeldingsfristen 
   er 30. april. 
- Rudolf Larsen har vært i møte om ny 
   driftsbygning på Nedre Rømme  
   17. april. Anbudsgrunnlaget skal ut 
   15. mai med anbudsfrist 15. juni. 
- Det er mottatt program for ledermøte  
   i Sør-Trøndelag Idrettskrets  
  29. april. 
-  Fra friidrettskretsen er det er mottatt 
   invitasjoner til diverse konkurranser.   
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Profileringshåndbok 
Styret ser det som viktig at OIF har en 
ensartet profilering i bruk av farger, 
valg av tekst og plassering av logoer 
på drakter og treningstøy. Det bør 
lages en profileringshåndbok med 
regler for bruk av farger etc. 

Det utarbeides et forslag til 
profileringshåndbok for OIF. 
Geir Knutzen tar ansvar for å 
utarbeide et forslag.  

 
 
 
 
 
........................................ ......................................... ............................................ 
       Rudolf Larsen          Ove Aanonsen   Marte Fossvoll 
 
 
 
 
......................................... .......................................... ........................................... 
        Geir Knutzen            Marit Mjøen   Atle Olav Sognli 
 
 
 
 

............................................. 
Knut Even Wormdal 

Referent 


