
REFERAT FRA STYREMØTE 
Avdeling Hovedstyret 

Dato  18.02.2014          Kl.  19.00                          Sted:  Orklahallen 

 

Tilstede 

John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Tor Bach, Marit Mjøen, Unn Knudsen,  

Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 

Meldt fravær Eivind Ross 

Ikke møtt  

 

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

     

 

    

   18/14 

Innkjøpsavtale Svømmeavd. – Klubben as 

Svømmeavdelingen har henvendt seg med 

spørsmål om de kan kjøpe svømmeutstyr hos 

Klubben as. Dette gjelder utstyr som  

Coop Orkla Møre BA ikke har i salg. Styret 

kan ikke se at dette er i strid med 

hovedsponsoravtalen. 

Svømmeavdelingen kan kjøpe 

utstyr som ikke er i salg hos 

Coop Orkla Møre BA, hos 

Klubben as. 

     

 

    

 

   19/14 

 

    

Hekksaken – krav om erstatning 

Leder John Ivar Evjen har skrevet til nabo av 

Idrettsparken om styrets vedtak i sak 17/14, 

hvor OIF fraskriver seg ansvar for fjerning av 

trær ved utbygging av nytt friidrettsanlegg. 

Styret mener at kart viser at trærne stod på 

kommunal eiendom. 

Det er mottatt svar fra nabo som hevder at 

trærne stod på deres eiendom. 

Styret opprettholder vedtak i 

sak 17/14. 

    

 

   

 

 

    

 

   20/14 

Fordeling sponsormidler 

Hovedsponsoravtaler med Orkdal Sparebank 

og Coop Orkla Møre BA utgjør årlig  

kr. 335 000. Styret mener at det ikke kan 

lages en fordelingsmodell gjeldende over 

flere år. Årets fordeling baseres på hvilke 

avdelinger som profilerer sponsorene mest, 

hovedstyret med 35% av total avtalesum og 

prosentvis fordeling av resterende på 

avdelingene etter driftskostnad. 

Hovedsponsormidler for 2014 

fordeles på følgende måte: 

Avtaler:                kr. 335 000 

-Fotball/håndb.     ”     40 000  

                             kr. 295 000 

-hovedstyret 35%  

 av kr. 335 000      ”   117 500 

 Til fordeling på avd. 

etter driftskostn.  kr.  177 500. 

Av hovedstyrets andel 

reservers kr. 10 000 til den 

avdeling som arrangerer 

stevne/cup som benevnes som 

Orkdalsbanken stevne/cup i 

henhold til hovedsponsoravtale 

med Orkdal Sparebank. 

    

    

   21/14 

 

Daglig leder/kontor ved Frivilligsentralen 

Styret jobber med ansettelse av daglig leder. 

Det er gjort drøftinger med Frivilligsentralen, 

uten at leieforhold er avklart. 

Saken tas til orientering. 



  

     

 

    

   22/14 

Atletavdelingens framtid 

Styret er usikker på status for drift av 

Atletavdelinga og disponering av OIFs utstyr 

og betaling for bruk. Styret har liten kontakt 

med styret og vurderer omorganisering av 

avdelingen. 

Det fremmes forslag til 

årsmøtet 2014 om at 

avdelingen legges under 

hovedstyret.  

    

   

 

   23/14 

Kunstgressbanen 

Det foreligger for tiden ikke ny informasjon 

om utbygging av nye kunstgressbaner. Styret 

ønsker en avklaring om økonomisk fordeling 

mellom nye anlegg. 

Styret ber arbeidsgruppen for 

utbygging av ny kunstgress-

bane og  7’er-bane om 

orientering om økonomiske 

forhold som vedrører 

kostnadsfordeling mellom de 

to anleggene. 

    

 

   24/14 

 

Orienteringssaker 

-Turnavdelingen har orientert om at det er 

investert i utstyr innen budsjettforslaget for 

2014. 

 

 

 

 

 

 

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

      John Ivar Evjen     Geir Knutzen       Tor Bach  

       

 

 

 

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

      Atle O. Sognli    Marit Mjøen                 Unn Knudsen 

      

 

 

 

………………………… 

Knut Even Wormdal 

           Referent 

 

 

 


