
REFERAT FRA STYREMØTE 
Avdeling Hovedstyret 

Dato 08.05.2011           Kl.:   19.00                       Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Rudolf Larsen, Geir Knutzen, Tor Bach, Eivind Ross, Marit Mjøen, 

Anne Kristin Vullum, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 

Meldt fravær  

Ikke møtt  

 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 

 

    

 

    
 

 

   50/11 

Tennisbanen 

Sondre Kjøren og Benjamin Ysland 

fra Orkdal Ungdomsråd har  

kontaktet OIF for å forhøre seg om 

muligheten for oppgradering av 

tennisbanen. Orkdal Ungdomsråd 

ønsker å bidra med økonomiske 

midler til oppgradering av anlegget. 

Rudolf Larsen opplyste om at eier av 

anlegget er Orkdal Tennisklubb, 

som ikke er en aktiv klubb lenger, 

og refererte til avtale mellom 

tennisklubben og Orkdal Kommune.  

Det tas kontakt med Orkdal Kommune 

for å avklare om anlegget eventuelt kan 

innlemmes i Idrettsparken som en del 

av avtalen om drift av parken.  

 

 

 

     

    

   51/11 

 

   

Orkanger 2011 – status 

Rudolf Larsen har vært i kontakt 

med frivillighetssenralen som 

inviterer til å bruke sentralen som 

profilering av OIF i resterende del 

av juni i 2011. 

Marit Mjøen viste fotomontasjer til 

billedutstillinga på Nedre Rømme. 

 

 

 

 

 

 

 

Tas som orientering. 

 

 

   52/11 

Innsamling av mobiltelefoner 

Fotballavd. er eneste avdeling som 

har vist interesse for aksjonen.  

For hver innsamlede telefon mottas 

kr. 35 i godtgjørelse fra aksjonen. 

Fotballavd. tildeles OIF sin rettighet i 

innsamlingsaksjonen av mobiltelefoner.  

 

 

 

 

   53/11 

Økonomi 

Tor Bach orienterte om regnskapet 

for mars og april 2011, og for året til 

og med april. Avdelingene har en 

stabil og grei økonomi, og en god 

likviditet. Hovedlaget har en lav 

likviditet for tiden, men det ventes 

oppgjør for sponsoravtale og  

ca. kr. 92 000 i kommunalt tilskudd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til orientering. 

   



 

 

   54/11 

Avtalen om Idrettsparken 

Orkdal Kommune opplyser at 

avtalen legges fram for 

formannskapet 15. juni og i 

kommunestyret 22. juni. 

 

 

 

 

Tas til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   55/11 

Referatsaker 

-Mail med forespørsel om videre  

 arbeid med hjemmesiden. 

-Nytt nabovarsel for bygging av ny 

 bane 3, basishall og klatrehall i til- 

 knytning til Orklahallen. 

-Invititasjon til dialogmøte med  

 Orkdal Kommune om 

 Samhandlingsreformen i Orkdals- 

 regionen. 

-Mottatt vurdering av leieavtale  

 med Orkdal Kommune om  

 merverdiavgift. 

-Melding om vedtak for regulering 

 av området OTI-sentret. 

-Mottatt brev fra Gjensidige  

 Forsikring om vi ønsker kunde- 

 utbytte.  

-Mottatt vedtak fra Orkdal 

 Kommune om bruksenndring av  

 skibrua i Idrettsparken med frist 

 for tilbakemelding på gjennomført 

 endring. 

 

 

 

 

.................................... ...........................................     ........................................... 

      Rudolf Larsen             Geir Knutzen                                 Tor Bach 

 

 

.................................... .............................................      ........................................... 

       Marit Mjøen               Eivind Ross            Anne Kristin Vullum  

 

   

          ……………………… 

                                                       Knut Even Wormdal 

                   Referent 

 

 

 


