REFERAT FRA STYREMØTE
Avdeling
Dato
Tilstede

Meldt fravær
Ikke møtt

Sak nr.

11/13

12/13

13/13

Hovedstyret
15.01.2013
Kl.: 18.00
Sted: Klubbhuset
John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Tor Bach, Anne Kristin Vullum,
Marit Mjøen, Rudolf Larsen, Atle O. Sognli og
Knut Even Wormdal.
Fra interimsstyret for friidrett:
Øystein Hoff, Marie Richter, Ann Karin Solemsløkk og Thor Zevgren
deltok under sak 11/13.
Øyvind Bakken fra markedsutvalget deltok ved behandling av
sak 14/13.
Eivind Ross

Begrunnelse
Møte med interimsstyre friidrettsavdeling.
Interimsstyre var invitert til
styremøte for drøfting av eventuelle
spørsmål ved oppstart av friidrett i
2013. Hovedstyret orienterte om at
kostnader til investeringer og drift i
2013 vil gå inn i hovedstyrets
regnskap. Interimsstyre bes om at
det foreslås aktiviteter for oppstart.
Avdelingsstyre for friidrett vil bli
valgt på årsmøtet.
Prosjektledelse for ny
kunstgressbane.
Det er mottatt tilbud fra Svein Aune
som kan utgjøre inntil kr. 250 000
for prosjektledelse ved bygging av
ny kunstgressbane. Det kreves
årsmøtevedtak for utbygging av
anlegget, men styret ser det som
viktig at prosjektering igangsettes.
Oppstartmøte samarbeidsavtale
kunstgressbaner i Idrettsparken.
Det er mottatt invitasjon fra Orkdal
Kommune om et møte 17. januar
som en oppstart av arbeidet med å
avklare en del forhold rundt
nåværende kunstgressbane og

Vedtak
Saken tas til orientering.

Tilbud fra Svein Aune på bistand til
bygging av ny kunstgressbane datert
07.12.2012 godkjennes med inntil
kr. 250 000.

John Ivar Evjen, Tor Bach og Svein
Hårsaker representerer OIF i møte med
Orkdal Kommune 17. januar 2013.

14/13

15/13

planlagt kunstgressbane. Styret
ønsker å fremme sak på årsmøtet
2013 som avslutning på saken.
Rollebeskrivelse OIF markedsutvalg.
Det ble foretatt en drøfting om
fordeling av midler fra
hovedsponsoravtalene.
Midler fra Andreas Solems
testamente.
Andreas Solem har gjennom
testamente ønsket å tilgodese midler
fra sitt bo. OIF mottar kr. 50 000 i
tillegg til kr. 1 400 i gaver ved
bisettelse. OIF er forespurt om å ta
ansvar for stell av gravstedet.
Kr. 20 000 avsettes til formålet.

Endelig beslutning tas ved behandling
av budsjett 2013.

OIF tar ansvar for stell av gravstedet.
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