
REFERAT FRA STYREMØTE 

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato 24.09.2012                Kl.:  20.00                   Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

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

Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 

Meldt fravær John Ivar Evjen og Anne Kristin Vullum. 

Ikke møtt  

 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 

 

    

 

    

    

 

   67/12 

 

Spillemiddelsøknader 

Frist for innlevering av spille-

middelsøknader er 01.10.2012.  Det 

foreligger prosjekt  i OIFsom gjør at 

det kan fremmes seks søknader. 

Styret mener det er viktig å fremme 

søknadene allerede nå for å bli tatt 

inn i kommunens Plan for idrett og 

fysisk aktivitet. 

Følgende søknader fremmes: 

1.Kunstgressbane kr. 1 425 000 

2.Undervarme kunstgress kr. 700 000 

3.Lysanlegg kunstgress  kr. 330 000 

4.Dusj/garderobebygg kr. 1.200 000 

5.Fornyelse søknad kl.hus kr. 700 000 

6.Tidtakerbu Ulvåsen kr. 150 000 

 

Investeringene er foreløpig beregnet til 

totalt kr. 17 200 000. 

 

Enstemmig vedtatt.   

    

 

 

 

 

   68/12 

Søknad om utvidet tilskudd til 

utbedring av markaløypa. 

Skiavdelinga har tidligere fått 

innvilget søknad om tilskudd til 

utbedring av markaløypa med  

kr. 12 000. Det viser seg at 

kostnadene blir større enn beregnet. 

Skiavdelinga søker om totalt 

tilskudd på kr. 20 000 for å sluttføre 

arbeidet med legging av stikkrenner. 

Det tilleggsbevilges inntil kr. 8 000 til 

utbedring av markaløypa. 

 

Enstemmig vedtatt. 

    

 

 

   

 

 

   69/12 

Åpning av friidrettsanlegget. 

Styret vedtok 5. september at det 

foretas offisiell åpning etter 

ferdigstillelse. Mye tydet på at 

oppmerking ikke ble gjennomført i 

høst. Det viser seg nå at anlegget blir 

ferdigstilt med oppmerking  

26. september.  Styret er usikker på 

om offisiell åpning er 

hensiktsmessig i høst og foreslår 

derfor en markering i høst og 

offisiell åpning våren 2013. 

Det holdes en markering i uke 42 på at 

anlegget er ferdigstilt. Offisiell åpning 

holdes våren 2013.  

 

Enstemmig vedtatt. 



    

 

 

 

 

 

 

   70/12 

Ansettelse av daglig leder. 

OIF har foretatt store investeringer i 

anlegg de siste årene, og planer for 

nye anlegg foreligger. Aktiviteten og 

omsetninga i OIF har hatt en 

betydelig økning de siste årene. 

Styret ønsker å vurdere om det bør 

ansettes daglig leder og i hvilken 

stillingsandel. Eventuelt forslag må 

behandles på årsmøtet i 2013. Det 

nedsettes et utvalg for å fremme 

forslag overfor styret innen  

1. desember 2012. Dersom styret 

fremmer forslag på å opprette 

stilling som daglig leder, må dette 

tas inn i budsjettet for 2013. 

John Ivar Evjen, Knut Even Wormdal, 

Anne Kristin Vullum og Tor Bach 

velges til arbeidsgruppe for å vurdere 

ansettelse av daglig leder. 

Forslag fremmes til styret innen  

1.desember 2012.   

    

 

   71/12 

Avdelingsmøte 03.10.2012. 

Tidspunkt for avdelingsmøte 3. 

oktober er i møteplanen fastsatt til 

kl. 19.00. Styret har kommet fram til 

at møtet bør starte kl. 18.00.  

Det kalles inn til avdelingsmøte 

3. oktober kl. 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Geir Knutzen                Tor Bach      Eivind Ross 

 

 

 

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

       Marit Mjøen             Rudolf Larsen       Atle O. Sognli 

 

 

 

    …………………………….. 

       Knut Even Wormdal 

          Referent 

 

 

 


