
 
REFERAT FRA STYREMØTE 12.04.2016 
Avdeling  
Dato  12.04.2016          Kl.  19.30                          Sted:  Klubbhuset 
 
Tilstede 

Geir Knutzen, John Ivar Evjen, Tor Bach, Liv Janne Syrstad,  
Anne-Kristin Fjellstad, Ove Aanonsen,  Marthe H. Frotjold og   
Berit Solem. Marthe H. Frotjold og Berit Solem deltok ikke under  
behandling av sak 23/16. 
Knut Even Wormdal møtte som daglig leder. 

Meldt fravær Marit Figenschau og Atle O. Sognli 
Ikke møtt  
 
Sak nr. Begrunnelse Vedtak 
     
 
    
    
 
 
 
 
   17/16 
 
 
    

Reguleringsplanen for Idrettsparken – 
revidert forslag. 
Reguleringsplanens reviderte forslag er lagt 
ut på høring, med høringsfrist 10. mai. 
OIF fremmet ved første høring uttalelse på 
flere punkt, som er tatt inn i det reviderte 
forslaget. 
Revidert forslag berører punkt som det bør 
vurderes innsigelse på.  
1.Friområde/gangvei Idrettsparken- Tverr- 
   adkomsten. 
2.Bevaring av våningshuset på Nedre 
   Rømme. 
3.Ny parkeringsplass mellom planlagt fler- 
   brukshus og Geilan. 
 
Det vil i løpet av helga bli laget forslag til 
uttalelse som sendes styret før møtet. 
Planforslaget er lagt ut på Orkdal Kommunes 
hjemmeside - offentlig ettersyn/høring. 

Daglig leder fremmer 
høringsuttalelse med innspill 
på følgende punkt: 
 
1.Friområde/gangvei tas inn i 
   planen som rådmannens 
   forslag i første hørings- 
   utkast. 
 
2.Bestemmelse om at vånings- 
   huset skal bevares, tas ut.  
 
3.Parkeringsplass P3 erstattes 
   med tilsvarende areal med  
   utvidelse av P2 mot dagens  
   våningshus. 
   P2 kan forlenges noe langs  
   Geilan.  
    
  

     
   18/16   

Flerbrukshus – orientering 
Daglig leder orienterer fra møte 5. april med 
inviterte entreprenører . 

Tatt til orientering. 

    
 
    
 
   19/16 

Idrettsregistrering – frist 30. april 
Registrering av medlemmer og aktive utøvere 
har tidligere vært gjort på NIFs hjemmeside, 
med registreringsfrist  31. januar. 
Det skal nå registreres på KlubbAdmin.no 
med frist 30. april. 
Registreringen utvides til å omfatte flere 
registreringer. Styret drøfter ny registrerings-
rutine for kvalitetssikring.  

Tor Bach, Geir Knutzen og  
Knut Even Wormdal er 
ansvarlig for registrering. 



    
 
 
   
    
 
   20/16 

Interne rutiner og arbeidsoppgaver 
Det mottas innspill på forhold som styret bør 
drøfte for eventuell iverksettelse og ansvars-
fordeling i styret. 
-Antidoping 
-Politiattester 
-Sportsstyre, utvalg for sportslige ledere 
- Barneidrett 
-Friidrett 
-Mattilbud for salg på arrangement 
-Bedre klubb – kvalitetsklubb 
-Hjemmsiden 
-Adminrettigheter 
-Elektroniske løsninger  

John Ivar Evjen tildeles ansvar 
for arbeidet med antidoping. 
 
Ove Aanonsen  oppnevnes 
som ansvarlig for opprettelse 
av materialliste for OIF. 

   21/16 Orienteringer Ingen saker til orientering. 
    
    
   22/16 

Møteplan 2016 
Styre og avdelingsmøter ble i forrige 
styreperiode holdt på tirsdager. Det er nå 
ønske om endring av møtedag. 

Styremøter holdes på onsdager 
kl. 18.30. 
Tor Bach, Geir Knutzen og 
Knut Even Wormdal lager 
møteplan.  

    
 
 
 
 
 
   23/16 

Prosjektering av kiosk/lager i 
Idrettsparken 
Det er mottatt forespørsel fra fotballavdelinga 
om styret kan bevilge prosjektmidler for 
prosjektering av kiosk/materiallager i Idretts-
parken. 
Behovet for lager har blitt dekt ved at flere 
boder er anskaffet og plassert ulike steder i 
Idrettsparken. Av praktiske og estetiske 
hensyn bør kiosk/lager som dekker dagens og 
framtidig behov oppføres i Idrettsparken, som 
erstatning for dagens kioskvogn og boder. 

Det bevilges inntil kr. 50 000 
til prosjektering av kiosk/lager, 
som skal dekke framtidige 
behov for aktivitetene i Idretts-
parken. 
 

 
 
.................................... ...........................................     ........................................... 
       Geir Knutzen                             John Ivar Evjen                   Tor Bach  
       
 
.................................... .............................................      ........................................... 
    Liv Janne Syrstad                 Anne-Kristin Fjellstad                      Ove Aanonsen 
     
         
        …………………………                     ………………………. 
                     Marit H. Frotjold                              Knut Even Wormdal 
                                Referent 
 



 
 


