
REFERAT FRA STYREMØTE 
Avdeling Hovedstyret 

Dato 25.06.2013             Kl.  19.00                        Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Tor Bach, Marit Mjøen, 

Unn Knudsen, Rudolf Larsen, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 

Meldt fravær Eivind Ross og Rudolf Larsen. 

Ikke møtt  

 

 

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

     

    

 

 

 

   77/13 

    

Tore Gerhardsen – ”Hjelp Idretten AS” – 

orienterer om deres tilbud. 
Tore Gerhardsen orienterte om mulig 

samarbeid med Hjelp Idretten AS, som tilbyr 

OIF et samarbeid om netthandel med 

markedsføring via SMS. 

Ved abonnement, som koster kr. 40 pr. 

måned, gis det rabatter ved netthandel hos en 

del firma. OIF får kr. 24 for hver SMS som 

Hjelp Idretten AS sender abonnenter med 

medlemskap i OIF.  

Tilbudet drøftes på 

avdelingsmøtet 1. oktober. 

John Ivar Evjen sender 

forhåndsinformasjon til 

avdelingene før møtet. 

 

    

    

    

   78/13     

    

Godkjenning av arbeidsavtale og 

stillingsintstruks for daglig leder. 

John Ivar Evjen har laget forslag til 

Arbeidsavtale og stillingsinstruks mellom 

OIF og Rudolf Larsen, som har takket ja til 

stillingen som daglig leder. Etter enkelte 

korrigeringer kan avtalen legges fram for 

Rudolf Larsen. 

Styrets forslag til Arbeids-

avtale og stillingsinstruks 

legges fram for Rudolf Larsen. 

       

     

 

    

 

 

   79/13 

    

Dusj- og garderobebygg. 
Det er mottatt innspill på muligheten for å 

samlokalisere barnehage og dusj- og 

garderobebygg.  Bygningsmessig kan dette la 

seg gjøre, men styret er usikker på om 

disponibelt uteareal er tilstrekkelig og om 

andre arealmessige behov må prioriteres. 

Det sendes uttalelse til behandling av 

arealplanen, hvor det åpnes for en utbygging 

sammen med frivillige organisasjoner og 

helserettet næringsvirksomhet. 

John Ivar Evjen sender innspill 

til arealplanen i Orkdal 

Kommune. 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

   80/13 

Kunstgressbanen 

John Ivar Evjen orienterte om status for 

bygging av ny kunstgressbane og en 

eventuell 7-er bane. 7-er banen kan 

finansieres gjennom redusert areal for 

spilleflate på ny kunstgressbane. Spilleflaten 

reduseres for å tilfredsstille naboenes ønske 

om større avstand mellom kunstgressbane og 

nabogrense.  

Styret har ingen innvendinger 

mot at redusert kostnad for 

bygging av kunstgressbane blir 

brukt til å finansiere 7-erbane.  

    

 

 

    

 

 

   81/13 

Orienteringer 

-Marit Mjøen har satt ned planter på  

  Andreas Solems gravsted. 

-John Ivar Evjen har vært i kontakt med  

 Orkdal Sparebank og sponsoravtale er klar  

 for underskrift.  

-John Ivar Evjen arbeider med løsning for 

 garasjebygg for oppbevaring av friidretts- 

 utstyr. 

-Ved åpning av friidrettsbanen ble det  

 mottatt gavekort/sjekk på til sammen  

 kr. 10 000.  

 

 

 

 

 

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

      John Ivar Evjen             Geir Knutzen       Tor Bach  

       

 

 

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

         Marit Mjøen              Unn Knudsen                 Atle O. Sognli 

 

 

                                                        ………………………. 

          Knut Even Wormdal    

            Referent 

 

 

 

 

 


