
REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 
Avdeling Avdelingmøtet 

Dato  22.02.2012           Kl.:  19.00                      Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Fra styret:  Rudolf Larsen, Geir Knutzen, Anne Kristin Vullum, 

                  Marit Mjøen og Knut Even Wormdal 

Fra avd.:    Olav Rostad, ski, Thomas N. Pedersen, atlet,  

                  Øyvind Togstad, håndball, Rolf Wærnes, o-avd., 

                  Per Inge Slåen, fotball.   

Meldt fravær Ulvåshytta. 

Ikke møtt Turnavd. og svømmeavd. 

 

 

Sak  

 

Begrunnelse 

 

 

 

 
Regnskapsføring og medlemsregister. 

Marit Mjøen orienterte om status i saken etter inngående samtaler med 

Optimal Regnskap. Store forbedringer i medlemsregisteret ligger i 

tilbudet. Leverandør av regnskapstjenester vil bli valgt på årsmøtet.  

 

 

 Restanser medlemskontingent/treningsavgifter. 

Det har vært en omfattende gjennomgang av medlemsregisteret. Det 

sendes purring tilsvarende kr. 30 300 i ubetalt kontingent for 2011. 

Ubetalte treningsavgifter utgjør et betydelig beløp. 

 

 Revidert lovverk 

NIF har revidert lovnormen for idrettslag. Dette innebærer at OIFs 

vedtekter må revideres. Revidert forslag for OIFs lover blir lagt fram til 

behandling på årsmøtet 28. februar.    

 

 Referatsaker 

-Det har vært holdt Web-kurs for drift av OIFs hjemmeside. 

-Utviklingskurset som hadde oppstart siste høst, skal ha et oppfølgings- 

 møte. Møtet holdes den 24. april. 

-Det er søkt Orkdal Energi om sponsormidler. 

-Det er søkt Orkdal Sparebank om gavemidler.  

-Norsk Tipping A/S ønsker å montere skilt i Idrettsparken med teksten: 

 ”Vi takker det norske folk” 

-Det er innledet samtaler med Orkdal Kommune om overtagelse av  

 tennisbanen. 

-Personer som har nøkler til Klubbhuset, og som ikke tar gjenvalg, må  

 levere inn sine nøkler.  

-Hovedlaget og enkelte avdelinger har egen postboks. Det er kommet  

 forslag om at alle avdelinger skal ha egen boks. Hovedstyret mener at 

 mange avdelinger har så liten postgang at dette ikke står i forhold til 

 kostnaden og legger saken fram for avdelingsmøtet. De avdelinger som  

 ønsker egen postboks kan tegne avtale.  

-OIF har i brev av 20.10.2011. søkt Orkdal Kommune om overtagelse av 

 tennisbanen i Idrettsparken. (Refereres med bakgrunn i Orkdal AUFs 

 uttalelse i Orkdal Aps årsmøte.) 

 

 



 Orientering fra avdelingene 

Skiavd. er inne i en aktiv periode. Stor deltagelse på alle renn arrangert av 

avdelinga.  Særlig gledelig er det at oppslutningen blant barn er stigende. 

God aktivitet i avdelinga. 

Fotballavd. har stor aktivitet. Arrangert tre cuper i løpet av vinteren. 

Planlegginga av Orklacupen, som markerer 20 årsjubileum, er kommet i 

gang. Årsmøtet gjennomført. God økonomi. 

Atletavd. 
Atletavdelinga driver for tiden med underskudd, og har behov for en 

oppklaring av kostnader knyttet til regnskapsføring. Det er inngått 

samarbeidsavtale med en kommersiell aktør i Idrettens Hus, Fannrem. 

Håndballavd. Har stor aktivitet. Denne uka har avdelinga stått som 

arrangør av Gjensidige-skolen. Store kostnader til drift av avdelinga, men 

økonomien er god. 

OIF Anlegg ble etablert høsten 2011. Anleggsavdelinga er sammensatt 

for å ivareta drift av de ulike anlegg. Det holdes ikke årsmøte for 

avdelinga. 

Det jobbes for tiden med friidrettsanlegget. Det planlegges 

kunstgressbane, men utbygging blir ikke igangsatt før ferdigstilt 

friidrettsanlegg. Byggestart for friidrettsanlegget antas å være  

ca. 1. mai 2012. Det er anskaffet traktor for drift av Idrettsparken. 

O-avdelinga er inne i en rolig periode, men er i gang med planlegging av 

sesongen 2012. Avdelinga skal i sesongen arrangere tre større løp. 

 

 Eventuelt 

Det har tidligere vært drøftinger om hovedsponsoravtale for OIF. 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Oddvar Ustad, Øyvind 

Bakken og Stein Dyrseth. 

Arbeidsgruppen har ikke kommet fram til en konklusjon så langt. 

 

 

 

 

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

Knut Even Wormdal 

Referent           

 

 

 

 

 


