
REFERAT FRA STYREMØTE 

Avdeling Hovedstyret 

Dato 24.10.2012 Kl.: 19.00 Sted: Klubbhuset 

Tilstede John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Tor Bach, Eivind Ross, Anne Kristin 

Vullum, Rudolf Larsen, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. Under 

sak 74/12 deltok Thor Zevgren og Marie Richter. 

Meldt fravær Marit Mjøen 

Ikke møtt  

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

74/12 Interimsstyre for friidrett. 

Thor Zevgren og Marie Richter har 

stilt seg positiv til å bidra til oppstart 

av friidrettsaktivitet i OIF. Begge 

har vært aktive utøvere innen 

friidrett. De møtte for en drøfting 

med styret. For å samle aktuelle 

interesserte til administrasjon og for 

å ta ansvar for aktiviteten inviteres 

til et orienteringsmøte. 

Det holdes et orienteringsmøte om 

oppstart av friidrett den torsdag 15. 

november 2012. 

Møtet annonseres i ST tirsdag 13. 

november. Ønskelig med redaksjonell 

omtale 14. november.  

75/12 Økonomi 

Det er ingen endring i økonomien 

siden siste avdelingsmøte. Laget har 

likvide midler på ca. kr. 300.000. 

Drifta er god. Det kan i verste fall 

påregnes et låneopptak på  

ca. kr. 500 000 til sluttfinansiering 

av friidrettsanlegget. 

Momskompensasjonen er 

avgjørende for sluttfinansieringen. 

Saken tas til orientering. 

76/12 Orientering om arbeid med daglig 

leder. 

Arbeidsgruppa for utarbeidelse av 

forslag til oppgaver som kan legges 

til en eventuell daglig leder har 

avholdt to møter.  

Det er innhentet arbeidsinstrukser 

fra fem idrettsanlegg som har daglig 

leder. Det er laget en sammen-

stilling. Arbeidsgruppa vil trekke ut 

elementer som kan være aktuelle i 

OIFs drift.  

Saken tas til orientering. 

77/12 Orientering fra møtet med OIL og 

OFK. 

Det har vært holdt samarbeidsmøte 

om anlegg og anleggsutbygging. 

Saken tas til orientering. 



John Ivar Evjen orienterte fra møtet. 

OFK arbeider med planer for 

oppgradering av kunstgressbanen. 

OIL planlegger å skille ut anleggene 

i eget selskap for utleie av 

anleggene, bl.a. til egne avdelinger. 

OIF orienterte om utbygginga av 

friidrettsanlegget, samt planlagte 

prosjekter som kunstgressbane, 

dusj/garderobebygg, tidtakerbu i 

Ulvåsen og vurdering av ansettelse 

av daglig leder. 

78/12 Søknad om kommunalt tilskudd. 

Styret mener at det er aktuelt å søke 

om økning av årlig tilskudd til drift 

av Idrettsparken etter utbyggingen 

av friidrettsanlegget.  

Det sendes søknad om økning av årlig 

tilskudd med kr. 400 000 til nytt 

tilskudd kr. 620 000.  

79/12 Eventuelt 

-Rudolf Larsen refererte brev som 

sendes samarbeidspartnere ved 

utbygging av friidrettsanlegget. 

-Styret har registrert at det gjenstår 

ryddearbeid i Klubbhuset og lager 

på Nedre Rømme. Styret forventer at 

saken bringes i orden snarest. 
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Knut Even Wormdal 

Referent 


