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09.11.2011
Kl.: 19.00
Sted: Klubbhuset
Rudolf Larsen, Geir Knutzen, Tor Bach, Eivind Ross, Marit Mjøen,
Anne Kristin Vullum, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal.

Begrunnelse
Orkanger-Idrett
Utgivelse av neste nummer i
Orkanger-Idrett distribueres i løpet
av desember 2011.
Idrettsrådets innstilling på
spillemidler
Rudolf Larsen deltok i Idrettsrådets
møte 8. november hvor innstillingen
for prioritering av spillemidler var
en av sakene.
Etter eksisterende plan foreligger
tilsagn på spillemidler på de første
fem prioriterte anlegg.
Rudolf Larsen fremmet forslag om
at friidrettsanlegg skifter plass med
klubbhuset. Dette ble nedstemt i
idrettsrådet.
Status friidrettsanlegg
Rudolf Larsen orienterte om status
for saken når det gjelder
spillemiddelsøknad og
lånefinansiering. Det er mottatt
forslag på leieavtale med Orkdal
Kommune på friidrettsanlegg
gjeldende for 40 år.
Klubbutviklingskurset 16.11.
Det er mottatt påmelding fra
svømming, orientering, fotball,
håndball og turn. Det er ikke mottatt
påmelding fra skiavd.
Rudolf Larsen har tatt utgangspunkt
i utfordringer registrert ut fra siste
strategikonferansen som mulig
drøfting i utviklingskurset.

Vedtak
Marit Mjøen har ansvar for å innhente
stoff fra avdelingene, samt iverksette
tiltak for salg av annonser.
Frist for innlevering av stoff
30.11.2011.
Saken tas til orientering.

Rudolf Larsen undertegner tilsendt
leieavtale med Orkdal Kommune.

Saken tas til orientering.
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Våre innspill avventes for å se om
konferanseledelsen har eget program
til drøfting.
Forberedelse avdelingsmøte 30.11.
Saker til behandling i
avdelingsmøtet:
-Budsjettprosess.
-Oppgradering hjemmeside
Referatsaker
-I Idrettsrådets møte 08.11. fremmet
Rudolf Larsen forslag vedrørende
Evjenavtalen i fotball. Idrettsrådet
ønsket ikke å behandle saken.
-Sør-Trøndelag Idrettskrets ber om
forslag på kandidater til valg på
kretsens årsmøte.
-Det er mottatt henvendelse fra SørTrøndelag Idrettskrets til Rudolf
Larsen om deltagelse i et langtidsplanutvalg.
-Lotteri og stiftelsestilsynet melder
om at OIF er godkjent for videre
deltagelse til bingospill ved Bingo
Entreprenøren AS, Tecnobingo.
Eventuelt
-I referat fra svømmeavdelinga
kommer det fram at de oppfatter
profilering som fritt dersom de
holder seg unna hovedsponsor, som
er Coop.

-Budsjettprosess.
-Oppgradering hjemmeside.
-Orkanger-Idrett.
-Sponsor/draktreklame.
-Møteplan fram til årsmøtet 2012.

Geir Knutzen tar kontakt med
svømmeavd. for å unngå at avdelinga
inngår avtaler i strid med gjeldende
retningslinjer.

-Tor Bach har vært i kontakt med
3 regnskapskontor for innhenting
av priser på vårt behov for regnskapstjenester. Pristilbudene har et
sprik på kr. 30 – 40 000, men inneholder ulike løsninger.
Det er sendt oppsigelse med
forbehold til Admento.

Saken bearbeides videre.

-Leasingavtalen på løypemaskina i
Ulvåsen har nådd et punkt hvor det
må vurderes å innløse avtalen.
Økonomien er nå på breakeven.

Fremmes som egen sak i ekstraordinært
styremøte 7. desember 2011.

Referat fra styremøte 09.11.2011.
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