
REFERAT FRA STYREMØTE 

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato 05.12.2012          Kl.:   19.00                          Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Tor Bach, Anne Kristin Vullum, 

Marit Mjøen, Rudolf Larsen og Knut Even Wormdal.  

Meldt fravær Eivind Ross og Atle O. Sognli. 

Ikke møtt  

 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 

 

    

 

 

   90/12 

Utnevning av representant til 

brukerutvalget, Orklahallen. 

Utbygging av bane 3 og basishall i Orklahallen 

er kommet igang. OIF er forespurt om det er 

ønskelig å være representert i brukerutvalget. 

Det er kommet forslag på  

Kristin Bach Halland, turnavd. og  

Kari Lilleås med Øyvind Togstad som vara fra 

håndballavd. 

Kristin Bach Halland og Kari 

Lilleås utnevnes med Øyvind 

Togstad som vara for Kari 

Lilleås. 

 

     

 

 

 

   91/12 

Utnevning av representant i 

styringsgruppen til ny kunstgress-bane. 

Det er viktig og utnevne styringsgruppe for 

utbygging av ny kunstgressbane i 

Idrettsparken. 

Det foreslås at hovedstyret er representert 

sammen med en representant fra OIF Anlegg 

og en representant fra  fotballavd. Dette i 

tillegg til at det er hensiktsmessig at OIFs 

hovedkasserer er representert. 

John Ivar Evjen og Tor Bach 

representerer hovedstyret i 

styringsgruppa for ny 

kunstgressbane. 

       

    

   92/12             

Prosjektleder for kunstgress-banen. 

Det jobbes med flere kandidater, både eksternt 

og lokale ressurspersoner egnet til oppgaven. 

John Ivar Evjen undersøker 

med aktuelle kandidater. 

    

 

 

 

 

   93/12 

Møteplan for vårsesongen 2013. 

Hovedstyret har hatt onsdag som fast møtedag 

og avdelingsmøter er lagt til onsdager. For en 

av styremedlemmene er det behov for annen 

møtedag p.g.a. endring i arbeidssituasjonen. 

Styremøter: 

Tirsdag 08.01. kl. 19.00. 

       ”    05.02.   ”  19.00 

       ”    26.02.   ”  19.00 

Avdelingsmøter: 

Tirsdag 05.03. kl. 19.00 

Årsmøte 

Torsdag 21.03. kl. 18.00 

 

Frist for forslag til 

behandling på årsmøtet er 

20.02.12. 



    

 

 

 

    

 

    

    

    

   94/12 

Eventuelt 

-Orientering sendes Nils Høeg om  

 godkjenning av at OIF overtar ansvaret for 

tennisbanen. 

-Andreas Solem har i sitt testamente 

 nedfelt et ønske om at  

 Rudolf Larsen og Hjørdis Knudsen 

 på vegne av OIF gjennomfører et 

 minnesamvær.  Minnesamværet vil 

 bli holdt på Boao 11. desember. 

-Hovedkasserer etterspør avklaring  

 på hovedsponsoravtale med tanke   på 

budsjettet for 2013. 

-Regnskap pr. 31.10.12. drøftet. 

-Alle avdelinger tar en kontroll på at 

 alle med aktivitet innenfor OIF  

 er registrert som medlemmer og har  

 betalt medlemskontingent.  

-Orkanger-Idrett blir levert fra 

 trykkeriet fredag 07.12.  

 Rodemannskap innkalles til 

 Klubbhuset lørdag 08.12. kl. 11.00   for å 

hente materiell til sin rode.   

 

 

 

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

      John Ivar Evjen             Geir Knutzen         Tor Bach 

 

 

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

 Anne Kristin Vullum   Marit Mjøen                  Rudolf Larsen 

 

    …………………….. 

Knut Even Wormdal 

             Referent 

 

 

 


