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Tilstede Øyvind Togstad, Tor Arne Opphaug og Hans Kringstad.  

Meldt fravær Rolf Bj. Semb og Ove Aanonsen 
 

Sak nr. Sak 

Bakgrunn for saken 

Vedtak 

08/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent 

09/15 Status drift av Klubbhuset. 

Tor Arne Opphaug orienterte: God økonomi. Vi kan 

passere 100 000 kr i leieinntekter i 2015. 

Sikringsskap skal skiftes. 

Tatt til orientering. 

10/15 Status drift av Idrettsparken. 

Tor Arne Opphaug og Øyvind Togstad orienterte: 

God økonomisk kontroll. Garasjegjengen under ledelse 

av Knut Arve Steen har sikret glimrende drift og 

vedlikehold. 

Tatt til orientering. 

11/15 Prosjekter Idrettsparken. 

Tor Arne Opphaug og Øyvind Togstad orienterte.  

 * Nytt pumpeanlegg blir koblet på Orkla Maskin 

Arena og Orkla Kunstgress rundt månedsskiftet 

oktober/november, i god tid før vinteren. 

* Garderobebygg/flerbrukshus: Spillemiddelsøknad 

må leveres Orkdal kommune innen 15. november. OIF 

har inngått intensjonsavtaler med Orkdal Røde Kors 

og Orkdal Janitsjar. Det jobbes med flere mulige 

brukergrupper. 

* Gjerder over mur mot hhv 1) hovedbanen og 2) 

Bankløkka. 1 utsatt i påvente av løsning adkomst for 

garderobebygg/flerbrukshus. 2 hovedstyret må ta 

stilling til tilbud fra Orkla Maskin. 

* Utstyr til vedlikehold av kunstgressbaner: IKAS 

ønsker at OIF tar ansvar for drift og vedlikehold 

mot betaling. Det er behov for brøyteskjær med 

svingmodul, harv og overflaterenser. Totalt 

investering anslås til ca 125 000. 

Tor Arne Opphaug får 

fullmakt til å innhente 

tilbud og kjøpe utstyr. 

OIF Anlegg ber 

hovedlaget dekke hele 

eller deler av 

investeringen. 

12/15 Retningslinjer for baner og fordeling av treninger, 

kamper mv. 

Øyvind Togstad orienterte: Banefordeling og 

samarbeid har fungert godt. 

Vi lager rutiner for 

posten. 
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