
REFERAT FRA STYREMØTE 
 
Avdeling Hovedstyret 
Dato 12.01.2011.           Kl.:  19.00                     Sted:  Klubbhuset 
 
Tilstede 

Rudolf Larsen, Ove Aanonsen, Tor Bach, Eivind Ross, Geir Knutzen, 
Marit Mjøen, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 
Marit Mjøen og Atle O. Sognli forlot møtet før vedtak ble fattet. 

Meldt fravær  
Ikke møtt  
 
 
Sak nr. 

 
Begrunnelse 

 
Vedtak 

 
  
     
 
    01/11   

Møteplan fram til årsmøtet 2011 
Rudolf Larsen presenterte forslag til 
møteplan for 1. halvår 2011.  

Møteplan enstemmig vedtatt: 
12.01: Hovedstyret kl.19.00 
19.01: Budsjettmøte håndball/fotball 
20.01: Budsjettmøte øvrige avdelinger. 
02.02: Avdelingsmøte kl.19.00 
09.02: Hovedstyre kl. 19.00 
23.02: Hovedstyre kl. 19.00 
09.03: Hovedstyre kl. 19.00 
16.03: Hovedstyre kl. 19.00 
30.03: Årsmøte kl. 19.00 

 
     
    02/11 

Revisjon av materialliste 
Materiealforvalter Eivind Ross har 
utarbeidet nytt forslag til 
materialliste.  

Styret slutter seg til ny materialliste. 

    
    03/11 

Hjemmesiden 
Fotballavd. forespør om endring av 
OIFs hjemmeside.  

Hjemmesiden beholdes uendret. 

    
 
    04/11 

Budsjett 2011 
Det er utarbeidet budsjettforslag for 
2011 etter innleverte forslag fra 
avdelingene og av kasserer for 
hovedstyret. 

Budsjettbehandlingen videreføres. 

    
 
 
    05/11 

Jubileumskomite 
Hovedstyret ønsker å etablere en 
jubileumskomite for 110 årsjubileet. 
Tidligere er avdelingene bedt om å 
utnevne 1 representant hver. 
Hovedstyret bør være representert 
med 3 personer. 

Geir Knutzen, Marit Mjøen og  
Knut Even Wormdal representerer 
hovedstyret i jubileumskomiteen for 
110 årsjubileet. 

  
    
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   06/11 

Søknader til Orkdal 
Sanitetsforening. 
Orkdal Kommune har vedtatt at OIF 
kan overta Idrettsparken med en 
avtale på 40 år. Orkdal Kommune 
har avsatt kr. 1 mill. til oppgradering 
av friidrettsanlegg. I tillegg har OIF 
vurdert nytt garderobebygg eller 
utbedring av eksisterende. 
Orkdal Sanitetsforening har årsmøte 
i månedsskiftet januar/februar 2011, 
hvor det skal fordeles midler. Det er 
derfor viktig å fremme søknader, 
slik at våre prosjekt kommer i 
betrakting ved årets fordeling. 
Rudolf Larsen har som leder 
undertegnet søknader på kr. 2 mill til 
utbedring av friidrettsanlegg og  
kr. 1 mill. til garderobeanlegg. 
Det er vedlagt søknaden skisse av 
garderobeanlegg lokalisert ved 
dagens garderobeanlegg på Nedre 
Rømme. 

Styret slutter seg til søknadene, men 
avventer beslutning om lokalisering av 
garderobeanlegg til endelig vedtak i 
OIF. 

            
    
    07/11 

Årsmøtet 
Som forberedelse til årsmøtet er det 
vurdert hvordan årsmeldingene fra 
avdelingene og valg i avdelingene 
skal gjennomføres på OIFs årsmøte. 

Vurderes før årsmøtet. 

    
 
    08/11 

Referatsaker 
-Enkelte avdelinger har gitt melding 
 om datoer for avdelingsårsmøter. 
-Kr. 131 640 av fellesinntektene er 
 fordelt på avdelingene.  

 

     
 
 
 
    09/11 

Prosjektgruppe ny svømmehall 
Det er mottatt mail fra Orkdal 
Kommune som ønsker 1 eventuelt  
2 personer fra svømmeavdeling og  
1 person fra hovedstyret som 
representanter i prosjektgruppe for 
planlegging av ny svømmehall. 
Kommunen ber om at representant 
fra svømmeavdelinga er sekretær for 
prosjektgruppa. 

Rudolf Larsen representerer 
hovedstyret i prosjektgruppa for ny 
svømmehall. 
Orkdal Kommune må stille med 
sekretær i prosjektgruppa. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Referat fra styremøte 12.01.2011. 
 
 
 
 
 
 
.................................... ...........................................     ........................................... 
      Rudolf Larsen           Ove Aanonsen     Geir Knutzen 
 
 
 
 
 
......................................      ........................................       …………………………… 
        Eivind Ross                 Tor Bach           Knut Even Wormdal 
                Referent 
 
 
 
                  
 
 
 


