
REFERAT FRA STYREMØTE 17.06.2016 

 
  

Dato  17.08.2016          Kl.  18.30                          Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Geir Knutzen, John Ivar Evjen, Tor Bach, Liv Janne Syrstad og  

Ove Aanonsen. 

Knut Even Wormdal møtte som daglig leder. 

Meldt fravær Anne-Kristin Fjellstad, Marthe H. Frotjold og Atle O. Sognli. 

Ikke møtt Liv Janne Syrstad, Berit Solem og Marit Figenschau 

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   36/16 

 

 

Status Flerbrukshus 

Det ble før ferien sendt anbudsinnbydelse til 

firma som har meldt sin interesse for å gi 

anbud. Fristen var satt til 19. august. Etter 

ferie ble det mottatt ønske fra flere anbydere 

om ny frist pga ferieavviklingen. Ny frist 

ble satt til 2. september. 

Overdragelse av bygget fra Orkdal 

Kommune er planlagt gjennomført i uke 36. 

Det samme gjelder utstedelse av punktfeste. 

Det ventes uttalelse fra fylkesantikvaren 

med bakgrunn i at rivingssøknad skal 

fremmes. Riving er planlagt gjennomført i 

løpet av september, med utgraving av tomt i 

oktober. 

Garderobene/sokkel  planlegges lukket før 

årsskiftet, med igangsetting av tømrerarbeid 

i januar 2017. Bygget ventes ferdigstilt i  

1.kvartal 2018. 

Riving av bygget og bortkjøring av 

materialer vil utløse en kostnad. Det er 

naturlig at kostnaden dekkes av Orkdal 

Kommune, og det må derfor søkes om 

tilskudd til dette. 

Det søkes Orkdal Kommune 

om tilskudd på kr. 300 000 til 

riving av ”fjøset”. 
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Klubbadm/medlemsregistrering 

Det er en del utfordringer med 

medlemsregistrering, innbetaling av 

medlemskontingent og purringer. 

Dette skyldes i hovedsak at eldre data 

hentes opp utenfor OIFs kontroll. Det er 

også et ønske om intern opplæring i 

klubbadmin. 

Styret inviterer avdelingene 

til informasjonsmøte/kurs om 

bruk av klubbadmin i løpet av 

oktober 2016. 
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Regnskap pr. 30.06. 

Tor Bach orienterte om resultatregnskap og 

balanse pr. 30.06. 

Hovedlagets likviditet er noe stram. Dette 

skyldes at det er betalt kostnader til 

prosjektering av flerbrukshuset, uten at vi 

har mottatt bevilgede tilskudd. Det kan bli 

aktuelt å be om å få utbetalt tilskuddene. 

Det foreligger også halvårsoppgjør fra 

hovedsponsorer som ikke er innbetalt. 

Saken tas til orientering. 
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Orienteringer 

-Håndtering av sponsoravtaler 

-Idrettsmerkeprøvene 

-Oppføring av lager friidrett. 

-Siste rydding på låven 

-Søknader om kommunal støtte 

 

 

 

 

 

 

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

       Geir Knutzen                             John Ivar Evjen                   Tor Bach  

       

 

 

 

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

                    Ove Aanonsen                                          Knut Even Wormdal   

                   Referent 

 

 

 

                 

 

 

 


