REFERAT FRA FELLES STYREMØTE

Avdeling
Dato

Fellesmøte hovedstyret, fotball og skiavd.
27.04.2011
Kl.: 19.00
Sted: Klubbhuset
Fra hovedstyret: Rudolf Larsen, Geir Knutzen, Tor Bach, Anne Kristin
Vullum, Atle O. Sognli, Marit Mjøen og Knut Even Wormdal.
Skiavd.: Jonas Appelqvist, Kari Holset og Mona Iren Hansen.
Fra fotballavd.: Thomas N. Pedersen, Grethe Vullum, Arve Hollum,
Per Inge Slåen, Øyvind Bakken og Rudolf Gjengstø.

Tilstede

Meldt fravær
Ikke møtt

Sak nr.

Begrunnelse
Anleggsselskap
OIF skal inngå en 40-årig leieavtale om
Idrettsparken, og det er planlagt omfattende
oppgradering av friidrettsanlegget, samt
oppføring av nytt garderobeanlegg. I tillegg er
det gjennomført stor utbygging i Ulvåsen og
Ulvåsmarka.
Styret ser det som hensiktsmessig at det
etableres eget selskap som ivaretar drift og
utvikling av anleggene.
Rudolf Larsen presenterte forslag til
organisering av OIF Anlegg, samt
arbeidsbeskrivelse for leder, ansvarlig
Idrettsparken og ansvarlig Ulvåsen.
Drift av Idrettsparken
Det har vært nødvendig å starte driften av
Idrettsparken før leieavtalen med Orkdal
Kommune er undertegnet. Det er derfor viktig
at det registreres timer for utført arbeid fra
1.april.
Leieavtalen – Idrettsparken
Leieavtalen for Idrettsparken er ikke
undertegnet. Møtet gir uttrykk for at det må
rettes ny henvendelse til Orkdal Kommune.
Orkanger 2011 – Disponering av
garderobene
Det er planlagt billedutstilling i garderobene på
Nedre Rømme 22. – 25. juni. Terminfestet
kamp mellom OIF og Buvik 2 er omberammet
til lørdag 25. juni kl. 15.00.

Vedtak

Tas til orientering.

Det registreres timer for drift
av Idrettsparken fra
01.04.2011.
Hovedstyret kaller inn
kommuneadm. og politisk
ledelse til møte for drøfting
av situasjonen rundt avtalen.

Billedutstillingen stenges i
forbindelse med kampen.

Vannspeilet 2011
Det er etablert eget arrangement som legges til
sørenden av Gammelosen 24. og 25. juni.
Arrangøren ønsket å presentere planene, samt
tilby OIF arbeidsoppgaver mot betaling.
Torstein Botten Andersen og Kjell Olav
Skorild orienterte og garanterte at
arrangementet ikke skulle virke negativt inn på
”Bråttbjønn” 26. juni.
Rydding av området tar arrangøren alvorlig.
De ønsker et samarbeid med ”Bråttåbjønn”, og
kan tilby tjenester om disponering av scene og
lydanlegg dersom Bråttåbjønn flyttes til lørdag
25. juni. Vannspeilet 2011 ønsker en kontaktperson fra OIF for OIFs arbeidsoppgaver.

OIF oppnevner kontaktperson for arbeidsoppgaver
ved Vannspeilet 2011.

....................................
Rudolf Larsen

...........................................
Geir Knutzen

...........................................
Tor Bach

....................................
Marit Mjøen

.............................................
Atle O. Sognli

...........................................
Anne Kristin Vullum

………………………………………
Knut Even Wormdal
Referent

