
REFERAT FRA STYREMØTE 

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato  08.01.2013.          Kl.:    19.00                        Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Tor Bach, Eivind Ross,  

Anne Kristin Vullum, Marit Mjøen, Rudolf Larsen og  

Knut Even Wormdal  

Meldt fravær  

Ikke møtt  

 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 

 

     

 

 

 

   01/13 

 

Profileringsvideo for OIF 

Christian Falch var invitert til møtet 

for en drøfting om produksjon av en 

profileringsfilm for å vise OIF sin 

sportslige aktivitet og anlegg. 

Christian Falch fikk ikke anledning 

til å møte. Styret drøftet hva en slik 

video skal inneholde. Styret ser det 

som viktig å komme i gang med en 

produksjon med ferdigstilling i 

inneværende år. 

Marit Mjøen og Geir Knutzen møter 

Christina Falch for å gi innspill til en 

videoproduksjon og drøfting av pris. 

 

  

   

 

   02/13 

Idrettsregistreringen 

Antall aktive medlemmer  og 

medlemstall totalt skal registreres i  

NIFs registrering, fordelt på barn, 

unge og voksne. Det er viktig at alt 

blir registrert p.g.a. fordeling av 

midler gjennom tilskudd. 

John Ivar Evjen følger opp avdelingene 

for registrering. 

 

  03/13 

Lovendringer i NIF 

Det ble referert til små endringer av 

NIFs lover. 

Saken tas til orientering. 

 

     

  04/13 

Momskompensasjon – nye regler 

Krav på momsrefusjon skal sendes 

inn innen 1. mai, mot tidligere 

15. august.  

Thor Bach og Rudolf Larsen følger opp 

saken. 

 

  05/13 

Orkanger 2013-lotteriet 

Det er mottatt invitasjon fra 

Orkanger Aktivum/Orkanger 2013 

om salg av lodder i lotteriet mot 

50% provisjon. Det er sendt tilbud 

til OIFs avdelinger med 

bestillingsfrist 15. januar. Styret 

vurderer å ta bøker fra restlager. 

Tas til orientering. 



     

 

  06/13 

 

Nye medlemmer OIF anlegg. 

Det har vært usikkerhet om antall 

medlemmer i OIF anlegg og 

valgbarhetperiode. Valgkomiteen 

må tas hensyn til dette i sitt arbeid. 

Valgkomiteen sørger for å fremme  

forslag til årsmøtet om valgperiode for 

de enkelte medlemmer i OIF anlegg. 

  

   

 

  07/13 

 

Betaling via nett i forbindelse med 

arrangement. 

NIF har laget en profil ”Min idrett” 

for påmelding og betaling av 

startkontingent. Det er kommet 

spørsmål om dette kan gjøres i OIF.   

John Ivar Evjen undersøker saken og 

besvarer henvendelsen. 

   

 

 

 

 

  08/13 

Interimsstyre for Friidrett 

Det ble i november 2012 holdt 

orienteringsmøte om det nye 

friidrettsanlegg og etablering av 

styre for friidrett i OIF. Det var 

mange interesserte på 

orienteringsmøtet. John Ivar Evjen 

har vært i kontakt med aktuelle 

personer til å utgjøre et 

interimsstyre, fram til ordinært valg 

på årsmøtet 2013. 

Øystein Hoff, Ann Karin Solemsløkk, 

Thor Zevgren, Marie Richter og Bjørn 

Håvard Solem utgjør interimsstyre fram 

til årsmøte 2013. 

Interimsstyre konstituerer seg selv. 

John Ivar Evjen kaller inn til første 

møte i interimsstyret. 

 

 

   

 

 

 

   

  09/13 

Budsjett 2013 

Kasserer Thor Bach har slitt med å 

få inn budsjettforslag fra 

avdelingene innen fristen  

19. desember 2012. Det er foretatt 

en gjennomgang av avdelings-

budsjettene som forberedelse til 

budsjettmøter med avdelingene. 

Hovedstyret drøftet hovedstyrets 

budsjett. 

Saken tas til orientering. 

    

 

  10/13 

Eventuelt 

-Det er behov for ekstra styremøte 

for behandling av Rollebeskrivelse 

OIF markedsutvalg og budsjett 

2013. 

Styremøte holdes 15. januar kl. 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Referat styremøte 08.01.2013. 

 

 

 

 

.................................... ...........................................     ........................................... 

      John Ivar Evjen           Geir Knutzen      Thor Bach 

 

 

 

 

.................................... .............................................      ........................................... 

      Eivind Ross        Anne Kristin Vullum   Marit Mjøen              

 

 

 

 

………………………. 

Knut Even Wormdal 

         Referent 

 

 

 


