
 
Orkanger Idrettsforening, Anleggsavdelingen 

Protokoll fra styremøte 23/8 2016 kl. 17.00 i Idrettsparken 
 

 

Tilstede Øyvind Togstad, Tor Arne Opphaug, Ove Aanonsen, Knut A. 

Steen og Hans Kringstad.  

Meldt fravær Rolf Bj. Semb  
 

Sak nr. Sak 

Bakgrunn for saken 

Vedtak 

01/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent 

02/16 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte Godkjent 

03/15 Konstituering av nytt styremedlem Knut A. Steen 

erstatter Rudolf 

Gjengstø i OIF 

Anleggs styre for 

resten av 

valgperioden. 

04/16 Status drift av Klubbhuset 

God drift, saldo ved utgangen av juli ca kr 24 000. 

Fiberkabel (GET) installert i Klubbhuset og garasjen. 

Tatt til orientering. 

05/16 Status drift av Idrettsparken 

God drift. Saldo ca. 105 000 ved utgangen av juli. 

Tatt til orientering. 

06/16 Investeringer i Idrettsparken og Klubbhuset 

Tor Arne Opphaug og Øyvind Togstad orienterte om 

følgende behov:  

 * Vertikalt skjær inkl. børste mv som kan benyttes 

på gress, kunstgress og friidrettsbane (ca 110 000). 

* Klippepadde (ca 70 000). 

* Plentraktor (usikkert anslag 20 000). 

Klubbhuset: 

* Nytt låssystem på dør WC/nord (ca 10 000). 

* Skifte rekkverk/sluttføre veranda. 

* Skyvedørsgarderobe kontoret. 

Skjær m/børste, 

klippepadde, 

plentraktor, 

låssystem, kostnader 

veranda og 

skyvedørsgarderobe 

innarbeides i budsjett 

for 2017. 

07/16 Manglende overføring av penger fra hovedlaget 

OIF Anlegg har forskuttert innkjøp av bord til 

Klubbhuset til ca. kr. 23 000 og strømutgifter for ca 

kr. 20 000. 

OIF Anlegg ber 

hovedlaget refundere 

tilgodehavende på ca 

kr. 43 000. 

08/16 Eventuelt/Orienteringer 

 Nytt flerbrukshus: Framdriftsplan legger opp 

til riving i september/oktober og ferdigstilling 

første kvartal 2018. Omfattende dugnad må 

til for å redusere kostnader. 

 Nye lager for anlegg, fotball og friidrett: 

Hovedstyret har tidligere satt av 50 000 kr 

for å utrede behov. On Arkitekter arbeider 

Tatt til orientering 
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med følgende forslag:  

1. Speakertårn med lager, kiosk og lite 

møterom der den gule ballbua står. 

2. Lager gravd inn i melen under Rudolf 

Larsens plass. 

 Tennisanlegget: AUF følger ikke opp avtale om 

rydding, OIF Anlegg tar ansvar. Uaktuelt å 

utbedre setningsskader siden anlegget må 

flyttes ved bygging av folkehelsesenter. 

 Banebruk, treninger/kamper: Kalender for 

høsten 2016 er utarbeidet og publisert på 

nettsida. 

 

 
Protokoll fra møte 23.08.2016 bekreftet og godkjent av de som var til stede: 

 

Orkanger XX 
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