
REFERAT FRA STYREMØTE 2I.02.20L8

Avdeling Hovedlaget
Dato 2t.02.2018 Kl. 19:00 Sted: Klubbhuset

Tilstede
Geir Knutzen, Ove Aanonsen, Tor Bach, Hermann Lund, Anita G. Mæhlen, Berit
Solem, Atle O. Sognli Anders R. S(øld (DL)

Meldt fravær Lars Ame Lien, Anne-Kristin Fiellstad, Karin L. Røttereng
Ikke møtt

Sak nr. Begrunnelse Vedtak
09/18 Status tidlisere saker

Gjennomgang av status og fremdrift på åpne
saker etter tidligere styremøter.

Gj ennomgan g utført og status oppdatert.

10/18 Informasion fra Daslis leder (DL)
Kontakt med kommunene om et samarbeide
med fokus på kroppsbilde, OIF bør se på
muligheten for å bli Rent Idrettslag.

Orienteringen tas til etterretning.

11/18 Status flerbrukshus:
Fremdrift fremdeles foran plan og dugnader
glir greit.
Utkast til husregler laget. Godt utgangspunkt
for fremtidig husstyre. Husstyret og
sammensetning må etter hvert avklares.

Vedtak:
Sette opp som sak i styremøter etter
årsmøtet.

12n8 Status økonomi pr. 31.10.17:
Status økonomi tas opp imøtet 5. mars. Må
godkjenne regnskap og budsjett til årsmøtet.

Vedtak:
Regnskap og budsjett legges frem for
godkjenning på neste styremøte 5. mars.

13/18 Status politiattester
Ingen endringer på status.

Vedtak:
Ny oppfølging på attester etter valg i
avdelingene. (Etter årsmøtet 21.03.2018)

t4/78 Innkomne saker:
1. Oppfølging av OIF's oppgaver ifbm

arrangementet Parkliv til sommeren.

2. Drømmetunet:
Dette er en fritidsdel av boligprosjekt på
Sæther-eiendommen. Dette styres av
Salvesen og Thams. De ønsker eks.
skøytebane på deler av området og at OIF
tar ansvaret for drift av isflate i
vinterhalvåret. Ingen utgifter for OIF

1. Vedtak:
Tor Arne Opphaug har sagt seg villig til
åføIge opp OIF's oppgaver i hht. avtale
inngått med Parkliv.

2. Vedtak:
Styret ser på muligheten for å etablere en
komitd som kan styre denne aktiviteten,
gjeme i samarbeide med OIF Anlegg.

15/18 Orienteringssaker:
1. Orientering om kjøp av ny traktor:

Traktor bestilt. Finansiering ved tilskudd
fra Orkdal kommune og lån fra Orkla
Sparebank. Lån finansieres gj erurom
driftstilskuddet.

Orienteringen tas til etterretning



) Grunnkurs friidrett:
Utsatt pga. lite påmelding. Styret ser på
muligheten til å sette opp nytt kurs i
samarbeide med friidrettskretsen.

Toppidrettsuka:
Møte avholdt. Fastsatt tidskjema. Blir
arrangement på ca2 timer i idrettsparken
torsdag 16. august med deltakelse fra bl.a
Klæbo, Johaug og andre store navn.
Jobbes med organisasjonsplan og lotteri.

Status årsmøteforberedelser
Organisasj onsplan: Utkast laget. Noe
finpuss og legges frem neste styremøte.
Årsmelding og dokumenter under arbeide
og går ihht plan.

3.

4.

Orienteringen tas til etterretning.

Orienteringen tas til etterretning.

Orientering tas til etterretning.

t6/18 Eventuelt:
1. Ingen saker på eventuelt. 1

Neste styremøte: Mandag 05.03.2018 kl. 19.00 i Klubbhuset
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