
REFERAT FRA STYREMØTE 08.02.2017 
 
Avdeling Hovedlaget 
Dato  08.02.2017          Kl. 19:00                          Sted:  Klubbhuset 
 
Tilstede 

Geir Knutzen, Tor Bach, Berit Solem, Ove Aanonsen, Liv Janne Syrstad og Atle 
O. Sognli 

Meldt fravær Anne-Kristin Fjellstad, Marte Frotjold, Marit Figenschou, John Ivar Evjen, 
Ikke møtt  

 
Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

09/17 Status flerbrukshus; 
Byggeleder (Kolbjørn Sivertsen) orienterer 
om status på flerbrukshus. 
Prosjekteringsgruppe etablert. 
Gjennomgang med anbydere om pris. 
Ser fremdeles på muligheter til 
kostnadsreduksjoner uten at det går på 
kvalitet. 
Byggesøknad leveres mandag 13. februar.  
Riving starter i løpet av februar. 

Styret tar orienteringen til etterretning 
 

10/17 Regler for utbetaling og fordeling av 
momskompensasjon: 
Etter innspill på tidligere styremøte om 
avklaring på regler for utbetaling av 
momsrefusjon har kasserere laget et forslag 
til presentasjon i styret.   

Momskompensasjon ved bygging av 
anlegg(anleggsmoms) følger prosjektet 
som en del av totalfinansieringen. 
Vare- og tjenestemomskompensasjon 
tilbakeføres til hovedlaget som en del av 
finansieringa av faste kostnader. 
 
Forslaget sendes ut til avdelingene 
sammen med møtereferat som en 
orientering. 
 

11/17 Status daglig leder (DL): 
Leder orienterer om status på prosess med 
ansettelse av daglig leder. 
Gruppen har utarbeidet et innhold til 
stillingen og man kan ut fra den sette inn en 
annonse der OIF søker etter daglig leder 
inntil 100% stilling. 

Gruppen utarbeider forslag til annonse 
som sendes styret for gjennomsyn før 
innrykk i media. 

12/17 Budsjett 2017: 
Kasserer gjennomgår budsjett for 2017 og 
status på likviditet i OIF.  
Budsjettert omsetning på 9,1 mill. 
Konservative budsjett i avdelingene. 
Budsjettene viser et resultat på +200 000 for 
2017 

Styret tar orienteringen til etterretning. 
 



Kontantbeholdningen inn i 2017 er på 3.8 
mill, en liten nedgang siden året før. 
Regnskaper for 2016 viser et resultat på -146 
000 i sum for alle avdelinger. 
 

13/17 Orienteringssaker: 
1. Møte Antidoping Orkdal Rådhus 

14.02.17. 
Oppfordring til at avdelingene melder 
seg på. John Ivar følger opp mot 
avdelingene. 

2. Forsikringer i OIF og bruk av 
betalingsterminaler.  
OIF er godt forsikret, men noe 
usikkerhet på noen forsikringer, f.eks. 
underslagsforsikringer. 
Ordnet forsikring også i forbindelse 
med prosjekt flerbrukshus med tanke 
på ulykker underveis i prosjektet. 
Betalingsterminaler: OIF må vurdere 
mere bruk av slike terminaler for å 
gjøre betaling enklere for folk i flere 
sammenhenger. 
 

3. Oppgaver frem til årsmøtet 
Det er flere oppgaver som må gjøres 
frem mot årsmøtet og sekretær 
orienterte om de oppgaver og rutiner 
som skal følges. 

 
1. John Ivar følger opp mot 

avdelingene. 
 
 
 

2. Kasserere skal ha møte med 
forsikringspersoner i uke 6. 
Kasserer ser på rutiner for å leie 
og bruke betalingsterminaler 
som en betalingsmulighet i 
diverse sammenhenger i OIF. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sekretær lager oversikt over 
oppgaver som skal gjøres til 
årsmøtet. 

 
 
Neste hovedstyremøte: Onsdag 22.03.17 kl. 19.00 i Klubbhuset. 
Avdelingsmøte: Onsdag 08.03.2017 kl. 19.00 i Klubbhuset. 
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