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Tilstede Øyvind Togstad, Rolf Bj. Semb, Rudolf Gjengstø, Ove Aanonsen, 

Hans Kringstad. Fra Idrettsparkutvalget: Odd Lorentzen, Tor 

Arne Opphaug, Roger Sivertsen. 

Meldt fravær Hallvard Erlandsen 
 

Sak nr. Sak 

Bakgrunn for saken 

Vedtak 

01/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent 

02/13 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.12.2012 Godkjent tidligere 

03/13 Status drift av klubbhuset 

Rolf Bj. Semb for Hallvard Erlandsen: Bra utleie. 

Varmestyring innkjøpt kr. 27 900. Varmepumpe klar 

for montering. Servise til kjøkkenet blir innkjøpt. 

Behov for rundvask og spyling av taket utvendig.  

Hallvard Erlandsen 

leier eksterne til 

rundvask og spyling av 

tak før konfirmasjoner 

i mai. 

04/13 Status drift av Idrettsparken 

Øyvind Togstad/Rolf Bj. Semb orienterte: 

Gjenstående arbeid (se sak 05/13). 320 000 kr inn i 

kommunalt driftstilskudd.  

Tatt til orientering. 

05/13 Prosjekter i Idrettsparken 

Øyvind Togstad orienterte om status/oppgaver: 

* Friidrettsanlegget: Mangler topp-plank på deler av 

gjerdet. Fem flaggstenger må opp i nordenden. 

Støttemuren i nord må stenges med 

sperring/kjetting.  

* Slitebanen: Gjerde mangler i begge ender. 

* Skibrua: Malearbeid gjenstår. 

* Tennisbanen: Nett, rengjøring og utsetting av 

søppeldunker før sesongen. 

* Ny kunstgressbane: Anbudsgrunnlag har gått til 

entreprenører. Hovedstyret skal behandle skisse til 

avtale med Orkla FK om vanntilførsel. 

Roger Sivertsen tar 

ansvar for at oppgaver 

knyttet til 

friidrettsanlegget, 

slitebanen og skibrua 

blir utført på 

vårdgunad. 

Ove Aanonsen tar 

ansvar for klargjøring 

av tennisbanen. 

06/13 Offisiell åpning av friidrettsanlegget. 

Dato er satt til lørdag 22.juni. OIF Anlegg er bedt 

om å peke ut to medlemmer til arrangementskomité.  

Hallvard Erlandsen og 

Ove Aanonsen deltar 

for  OIF Anlegg i 

arrangementskomiteen. 

07/13 Investeringer i Idrettsparken 

Øyvind Togstad orienterte om behov: Digitalt 

stadionur tre norske flagg og to OIF-flagg, 

innbytterbokser, løvoppsamler for å rense 

løpebanene, fangnett til slitebanen og lydanlegg for 

hele Idrettsparken.  

Kjøp av stadionur til ca 

25 000 (25 cm høyde 

på tall):Ove Aanonsen 

bestiller. 

Kjøp av flagg: Hans 

Kringstad bestiller 

(skal faktureres 
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hovedlaget). 

Innbytterbokser g 

løvoppsamler: Tor Arne 

Opphaug innhenter 

tilbud. 

Fangnett, bardunering 

mm til slitebanen: 

Rudolf Gjengstø og 

Roger Sivertsen 

innhenter tilbud. 

Lydanlegg: Avventes 

inntil videre. 
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