
REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 15.12.2015 
 
Avdeling  
Dato  15.12.2015          Kl.  18.00                          Sted:  Ulvåshytta 
 
Tilstede 

Fra styret:  Geir Knutzen, Tor Bach, Nils Høeg og Hans Kringstad. 
Fra avd.: Stein Atle Gangås (fotball), Rolf  Wærnes (orientering)  
Tor Arne Opphaug(Anlegg), Bjørn Krokdal (Ulvåshytta),  
Tor Erik Sørensen (svømming), Bjørn Krokdal (stikom.) 
Knut Even Wormdal møtte som daglig leder. 

Meldt fravær John Ivar Evjen, Liv Janne Syrstad, Marit Figenschau og  
Atle O. Sognli. 
Håndballavd., Skiavd og Turnavd. 

Ikke møtt Rannveig Meland 
 
 Begrunnelse  
     
 
    
 
 
    
 
     
 
 
    

Orientering fra styret 
-Knut Even Wormdal orienterte om status for flerbrukshus på Nedre 
 Rømme. 
 Det er ferdigstilt tegninger og mottatt kostnadsoverslag på 19.1 mill. 
- Idrettsfunksjonell godkjenning foreligger. Det er fremmet fem  
 spillemiddelsøknader, som er godkjent og tatt inn i Orkdal Kommunes anleggs- 
 plan for tildeling av spillemidler. Total sum for spillemidler utgjør 
 kr. 4.2 mill. Orkdal Sparebank har avgitt villighetserklæring for  
 mellomfinansiering  og nedbetalingslån.  Det er søkt Orkdal Kommune om garanti  
 for låneopptak  Dette blir politisk behandlet i januar 2016. 
  
- Ekstraordinært årsmøte blir holdt 12. januar kl. 19.00 i Klubhuset.  
 Bygging og finansiering av flerbrukshus krever årsmøtevedtak. Av tidsmessige 
 årsaker kan det ikke ventes til ordinært årsmøte. 
 Opptak av Skotthyll som aktivitet i OIF krever årsmøtebehandling. For at OIF- 
 Skotthyll kan stille i serie i 2016 må vedtaket fattes før 15. januar. 
 
- Øyvind Bakken orienterte om inngått samarbeidsavtale med Orkdal Energi. 
 Det er viktig å merke seg at avtalen inneholder tidligere avtalt samarbeidsavtaler  
 for enkeltarranegement. For nye tiltak må det søkes hovedstyret. Ingen   
 avdelinger skal henvende seg direkte til Orkdal Energi.  
    
Anlegg: Over 200 utleier av Klubbhuset hittil i år og det er passert kr. 100 000 i 
leieinntekter. Normalt er det rolig for dugnadsgjengen, men de har tatt på seg 
vintervedlikeholdet for IKAS. 
 
 
 
 
 

 



Fotball:  Kompiscup til helga. Økonomien i avdelingen er under kontroll. Litt under 
forventingene resultatmessig for herrelagene i årets sesong. Det er ansatt ny trener 
med nytt regime, som det er store forventninger til. To damespillere har gått til 
Trondheims-Ørn, noe som betraktes som positivt. Kunstgressbanene vil bli tatt i 
bruk i større grad enn siste sesong. Godt fornøyd med Idrettsparken. 
 
Orientering: Sesongen er for lengst avsluttet. 
Ikke arrangør av store løp i 2016. Orkla-Gaulakarusellen og treningsløp. Det ventes 
spillemidler for Knykenkartet, noe som er økonomisk nødvendig. 
 
Ulvåshytta:  Meget godt arbeid utføres av styret for hytta. Det har vært noen 
utfordringer med vannet, som avgir noe lukt ved tidlig tapping. Det bedrer seg etter 
en del tapping. Vannet er analysert og inneholder ikke forurensing. 
Det er mye utleie og meget godt besøk på søndagene. Hytta fungerer som sosialt 
treffsted for mange på søndagene. Det er skaffet ved på lager for flere år. 
Økonomien er bra. 
 
Svømming: Stor aktivitet med deltagelse på 5-6  konkurranser i høst. Deltagelse i 
både Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. 
Mange deltagere på kurs med oppstart i tre puljer. Økonomien er i henhold til 
budsjett. 

 
 
 
 
……………………. 
Knut Even Wormdal 
Referent 
 
 
 
 
 


