
REFERAT FRA STYREMØTE 

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato  04.03.2014          Kl.  19.00                          Sted:  Orklahallen 

 

Tilstede 

John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Tor Bach, Eivind Ross, Marit Mjøen, 

Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 

Meldt fravær Unn Knudsen og Janne Sommerchild Wiggen 

Ikke møtt  

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

     

 

    

   25/14    

Klubbhuset 

Styret startet møtet med befaring i 

Klubbhuset. Det er utført en stor dugnads-

innsats og styret gir honnør til arbeidet som 

er utført så langt. Det ventes ferdigstillelse 

medio mars. 

Saken tas til orientering. 

     

 

    

 

   26/14 

 

    

Daglig leder/kontorlokale 

Det er ikke gitt tilbakemelding fra Orkdal 

kommune v/Frivilligssentralen etter 

henvendelsen høsten 2013 om eventuelt 

leieforhold. Sekretær har vært i uformell 

samtale med Frivilligsentralens styreleder 

uten at det førte til forhandlinger.  Saken 

følges opp med ny henvendelse til 

Frivilligsentralen og ordfører.    

Knut Even Wormdal sender 

henvendelse til Frivillig-

sentralens styreleder og 

ordfører og ber om avklaring  

om eventuell leie av 

kontorlokale. 

    

 

    

 

   27/14 

Forberedelse til årsmøtet 

Regnskapet for 2013 ventes ferdigstilt i 

uke 12 og behandles på styremøte 18. mars. 

Årsmelding, budsjett, organisasjonsplanen og 

andre årsmøtesaker klargjøres og behandles 

på styremøte 18. mars.  

Årsmøtedokumentene legges ut offentlig 

snarest mulig etter styremøtet. 

Saksdokumentene legges ut på 

hjemmesiden senest 20. mars.  

    

 

    

    

    

 

   28/14 

Orienteringssaker 

-Representant fra turnavdelingen har i dag 

vært i møte med Orkdal kommune om bruken 

av basishallen av uvedkommende. Det vil bli 

iverksatt tiltak som hindrer dette. Avdelingen 

vil bli tilbudt renhold mot kompensasjon. 

Avtale om bruk av turnavdelingens utstyr av 

andre leietakere vil også bli utarbeidet. 

-John Ivar Evjen har tatt initiativ til å 

organisere aktiviteten i atlet. Avdelingsstyret 

er orientert om at atlet forslås lagt inn under 

hovedstyret med behandling på årsmøtet. 

 



     

 

    

   27/14 

Eventuelt 

Brev fra Orkdal kommune 

Invitasjon til deltagelse i referansegrupper for 

videreutvikling av Idrettsparken. Første møte 

holdes 11. mars kl. 17.00. 

Invitasjonen sendes 

svømmeavdelinga og anlegg 

som velger sine representanter  

til referansegruppen for  

henholdsvis badeanlegg og 

arealplanen for Idrettsparken. 

 

 

 

 

 

 

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

      John Ivar Evjen     Geir Knutzen       Tor Bach  

       

 

 

 

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

        Eivind Ross    Marit Mjøen                 Atle O. Sognli 

      

 

 

 

………………………… 

Knut Even Wormdal 

           Referent 

 

 

 


