
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 12.01.2017 

 
Avdeling Hovedlaget 

Dato  12.01.2017          Kl. 19:00                          Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Geir Knutzen, John Ivar Evjen, Tor Bach, Berit Solem, Anne-Kristin Fjellstad, 

Marte Frotjold , Ova Aanonsen. 

Meldt fravær Marit Figenschou, Liv Janne Syrstad og Atle O. Sognli 

Ikke møtt  

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

01/17 Møteplan første halvår:  

Onsdag 08.02.17 Styremøte 

Onsdag 08.03.17 Avdelingsmøte 

Onsdag 22.03.17 Styremøte 

Onsdag 29.03.17 Årsmøte 

Onsdag 26.04.17 Styremøte 

Tirsdag 23.05.17 Styremøte 

Onsdag 14.06.17 Avdelingsmøte 

Møter holdes etter oppsatt forslag. 

Alle møter kl. 19:00. 

 

02/17 Fastsetting av dato for årsmøtet: 

Leder foreslår Onsdag 29.03.17 kl. 19:00 

Årsmøtet avholdes på foreslått dato. 

03/17 Status flerbrukshus: 

Leder orienterer. 

Kontrakt for generalentreprenør signert. 

Mål om å rive garderober før slutten av mars. 

Styret tar orienteringen til etterretning. 

04/17 Midlertidig garderobeløsning med 

brakker i Idrettsparken: 

Det er kommet innspill fra OIF fotball om 

midlertidig plassering av brakker til 

omkledningsrom (ikke dusj) i Idrettsparken 

mens det bygges nytt flerbrukshus. Fotball 

mener det er behov for det. Kostnad beregnet 

til kr. Ca. 45.000,-  

  

 

Styret er ikke avvisende til etablering av 

midlertidige brakker. Plassering 

avklares med OIF anlegg og OIF fotball 

dekker kostnader. 

Fotball, Anlegg og repr. fra styret 

avklarer om andre praktiske løsninger 

kan brukes.  

 

 

05/17 Intern møte i OIF om samerbeide 

antidoping Norge og Orkdal Kommune: 

OIF ønsker å avholde møte med antidoping 

som tema. 

John Ivar følger opp mot Orkdal 

Kommune og ser på muligheten for å 

arrangere et temamøte med 

representanter fra alle avdelinger i OIF. 

06/17 Ansettelse av daglig leder (DL): 

Nødvendig med oppstart av prosessen for 

ansettelse av daglig leder. Det vurderes å 

etablere en intern gruppe som kan se på å få 

fart i prosessen. 

Leder organiserer et møte med aktuelle 

personer for å se på 

innhold/arbeidsoppgaver i 

stillingsbeskrivelsen. Orienterer om 

status i neste styremøte. 

07/17 Orienteringssaker: 

1. Sponsormøte 

 

1. Noen påmelding fra avdelingene 



 

 

2. Budsjettprosess 

 

 

 

3. Interne regler for momskompensasjon 

 

 

2. Budsjettprosessen i gang med 

møter og gjennomganger med 

avdelingene. Totalt budsjetteres 

det med overskudd for 2017. 

3. Kasserere lager et forslag som 

viser de interne regler for 

momskompensasjon. 

08/17 Eventuelt 

 Orkangerlotteriet.  

Hvor mange loddbøker skal 

Hovedstyret i OIF melde inn. 

 Valgkomite: 

Noen personer på valg til årsmøtet 

 

 Hovedstyret tar en bok til hvert 

styremedlem. 

 

 Sekretær varsler valgkomite og 

leverer liste på hvem som er på 

valg 

 

 

Neste styremøte: Onsdag 08.02.17 kl. 19.00 i Klubbhuset. 

 

 

 

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

       Geir Knutzen                             John Ivar Evjen                   Tor Bach   

 

       

 

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

        Berit Solem                     Anne-Kristin Fjellstad      Ove Aanonsen  

 

 

   

 


