
REFERAT FRA STYREMØTE 

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato 26.02.2013           Kl.:    19.00                     Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Anne Kristin Vullum, Marit Mjøen, 

Rudolf Larsen, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal  

Meldt fravær Tor Bach og Eivind Ross. 

Ikke møtt  

 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 

 

    

    

 

   29/13 

 

Samarbeidsavtale orintering 

Byåsen IL – OIF. Midtnorsk 2015 

Orienteringsavdelingen har mottatt 

henvendelse fra Byåsen IL om å 

samarbeide om Midtnorsk 

Mesterskap i orientering i 2015. 

Arrangementet er tenkt lagt til 

Knyken og Idrettsparken. 

Det gis tilslutning til samarbeidsavtale 

mellom Byåsen IL og OIF om å 

arrangere Midtnorsk mesterskap 2015. 

 

   

 

   30/13 

Kandidater til valgkomiteen 

Styret skal innstille på kandidater til 

valgkomite som skal velges på 

årsmøtet 2013. 

John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Marit 

Mjøen og Atle O. Sognli forespør 

aktuelle kandidater til ny valgkomite. 

    

 

 

 

   31/13 

Lotteriregler 

Styret har registrert at fotballavd. 

planlegger lotteri. Det er viktig at 

styret blir forelagt informasjon om 

tenkte lotteri i og med at styret er 

ansvarlig for lotteriene i OIF sin 

regi. Det er også viktig at det unngås 

at flere avdelinger har lotteri på 

samme tidspunkt. 

Styret orienterer om saken på første 

avdelingsmøte. 

    

 

   32/13 

Leder Atletavdelingen 

Til avdelingsårsmøte i 

atletavdelingen forelå ikke kandidat 

på leder. Det foreligger nå forslag på 

leder for avdelingen. 

Det foretas valg av leder til 

atletavdelingen på årsmøtet 21.mars 

2013. 

    

 

 

 

   33/13 

Innebandy 

Det er mottatt henvendelse fra 

Norges Bandyforbund om eventuell 

oppstart av innebandy. Det er ikke 

utvist interesse fra enkeltpersoner og 

styret mener det for tiden ikke er 

grunnlag for å starte aktivitet med 

innnebandy.  

På nåværende tidspunkt etableres ikke 

aktivitet med innebandy. 



     

 

 

 

 

 

  34/13 

Søknad om dekning av kostnader 

ved deltagelse i Nordisk 

Mesterskap i styrkeløft. 

Benjamin Baldwin har representert 

Norge i Nordisk Mesterskap i 

styrkeløft på Island. Forbundet 

dekker reisekostnader ut fra Norge 

og opphold. Det søkes om kostnader 

til og fra Værnes, samt egenandel på 

kr. 1 000 for deltagelsen. 

Det søkes om dekning av kostnader 

på kr. 2 737. 

Søknaden imøtekommes. 

    

 

 

    

 

    

 

   34/13 

Orienteringssaker 

-Orientering fra Washington Mills 

om tilskudd på kr. 100 00 med 

innbetaling over to år. 

-Brev fra Atle Wormdal om at han  

trekker seg fra alle verv og ansvar 

for Ulvåsveien, Markaløypa og 

maskinelt utstyr i Ulvåsen. 

Begrunnelsen ligger i mottatt kritikk 

ved utført arbeid. Styret beklager at 

uønsket og uakseptabel 

kommunikasjon utøves av 

enkeltmedlemmer.  

-Orientering fra Rudolf Larsen om 

utbygging av ny kunstgressbane og 

samarbeidsavtalen mellom OFK, 

OIF og Orkdal kommune. Det er 

oversendt kart og avtaleforslag for 

40 års leieavtale med Orkdal 

kommune for areal til ny 

kunstgressbane. 

 

    

   35/13 

Eventuelt 

Ingen saker til behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Styremøte 26.02.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

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

     John Ivar Evjen             Geir Knutzen           Anne Kristin Vullum 

 

 

 

 

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

       Marit Mjøen             Rudolf Larsen     Atle O. Sognli 

   

 

 

 

………………………….. 

Knut Even Wormdal 

Referent 

 

 

 


