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Dato 23.01.2012.           Kl.:    19.00                          Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Geir Knutzen, Tor Bach, Eivind Ross, Marit Mjøen, 

Anne Kristin Vullum, Atle Olav Sognli og Knut Even Wormdal. 

Meldt fravær Rudolf Larsen 

Ikke møtt  

 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 

 

     

 

 

 

 

 

    1/12 

Innkalling til møte i Idrettsrådet 

26.01.2012.  

Orkdal Idrettsråd har satt Evjensaken på 

saklisten til møtet 26.01.2012. OIF 

opplever behandlinga av saken som 

uryddig.  

Til møtet er invitert tre representanter fra 

OIF og OIL, samt en representant fra Sør-

Trøndelag Idrettskrets. Sykdom og 

arbeidsforhold gjør at aktuelle 

representanter fra OIF ikke kan møte. 

Idrettsrådet utsetter saken. I videre 

forhandlinger legger OIF fotballavdelingas 

momenter i brev av 13.01.2011 til grunn. 

Rudolf Larsen forespør tre personer til 

å representere OIF i Orkdal Idrettsråds 

møte. 

 

     

 

 

 

    2/12 

Johan Evjens minnerenn – markering 

på biblioteket, 

9. februar skal det holdes en markering på 

Orkdal Folkebibliotek med foredrag om 

Johan Evjen, som markedsføring av 

minnerennet. 

OIF-medlemmer innhenter informasjon og 

foredrar. 

Saken tas til orientering. 

     

    3/12 

Tilbud fra Creedence Night til pubaften. 

Det er mottatt tilbud fra Creedence Night 

til å arrangere pubaften. 

Tilbudet sendes avdelingen til 

vurdering. 

     

 

 

 

    4/12 

Orientering om arbeidet med ny 

kunstgressbane i Idrettsparken.  

Leder i OIF Anlegg, Øyvind Togstad, 

orienterte om prosessen for eventuell 

kunstgressbane på ballsletta. For eventuell 

realisering av prosjektet må det sørges for 

godkjenning av anlegget. Fotballavdelinga 

har tidligere bevilget kr. 50 000 til 

prosjektering av anlegget. 

Saken tas til orientering. 



    5/12 Presentasjon av nye skidresser, Saken utsettes. 

    

     

 

    6/12 

Ny hjemmeside for OIF 

I forbindelse med ny hjemmeside er det 

behov for kurs i drifting av hjemmesiden. 

Avdelingene er invitert til kurs under 

Exigos ledelse, som er leverandør av 

hjemmesiden. 

Saken tas til orientering. 

     

 

    7/12 

Status for regnskapsførsel 

Det gjenstår forhandlinger med to aktuelle 

regnskapsbyrå før valg av regnskapskontor 

foretas. Det arbeides fortsatt med å 

kvalitetssikre medlemsregister med krav av 

medlemskontingent og treningsavgifter.  

Saken tas til orientering. 

    

 

 

 

 

   8/12 

Kjøp av traktor til drift i Idrettsparken. 

OIF Anlegg har to eldre traktorer til drift 

av Idrettsparken. Disse er lengre ikke 

fungibel. OIF Anlegg disponerer traktor av 

Orkdal Kommune, men har behov for ny 

traktor til erstatning for de to gamle. 

OIF Anlegg søker om finansiering 

til kjøp av traktor til drift av Idretts-parken.  

Verdal IL tilbyr traktor til kr. 185 000 + 

merv.avgift. To eldre traktorer må erstattes 

med ny traktor. 

OIF Anleggs søknad om kjøp av traktor 

imøtekommes. 

Det bevilges fra hovedstyrets budsjett  

kr. 160 000. Resterende kr. 72 000 

finansieres av OIF Anlegg av egne 

midler. Momsrefusjon går til styrets 

disposisjon. 

 

 

 

 

...........................................     ...........................................     ……………………….. 
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