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Hovedstyret
10.09.2013
Kl. 19.00
Sted: Klubbhuset
John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Tor Bach, Eivind Ross, Marit Mjøen,
Unn Knudsen og Knut Even Wormdal.
Daglig leder Rudolf Laraen.
Atle O. Sognli

Begrunnelse
Status Kunstgressbanen.
Daglig leder Rudolf Larsen orienterte om
status for kunstgressbanen. Det er ikke
foretatt arbeid på anlegget siste uke.
Utsettelsen er som vedtatt i fellesmøte
03.09.2013. Kostnader i påvente av
utbetaling av momskompensasjon og
spillemidler, samt senere uttak av kunstgress
innebærer en årlig kostnad på ca. kr. 320 000
i kapitalkostnader til dekning av lånefinansiering. 7’ erbanen er kostnadsberegnet
til kr. 2 750 000 som gir spillemidler på
kr. 910 000.
Valg av to repr. til interimsstyret i IKAS
for utarbeiding av forslag til vedtekter.
Det må utarbeides vedtekter til nyetablert
selskap, Idrettsparken Kunstgress AS
(IKAS), som skal drifte gammel og ny
kunstgressbane i IP. Eierskapet i selskapet
foreslås å være 45% hver for Orkla FK og
OIF og 10% til Orkdal Kommune.
Det må nedsettes et interimsstyre for
utarbeidelse av forslag til vedtekter for IKAS.
OIF skal være representert med to personer.
Tilbakekalling av godkjenning –
Lotteri- og lotteritilsynet.
Det er mottatt melding fra tilsynet om at OIF
ikke har avlagt regnskap for avholdt Bingo i
2012. Slik plikt er ukjent for OIF. Daglig
leder har vært i kontakt med tilsynet for
opplysninger i saken. Tilbakekalling av
godkjenning kan resultere i at spillemidler
ikke utbetales. Saksbehandler i tilsynet har
ferie, og saken er derfor ikke avklart.

Vedtak
Tas til orientering.

Rudolf Larsen og
Knut Even Wormdal valgt til
representanter, med
John Ivar Evjen som
varamedlem.

Rudolf Larsen følger opp
saken.
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OIFs engasjement i forb. med åpningen av
nye Orklahallen 15. og 16. nov. 2013.
Nye Orklahallen og klatrehallen skal offisielt
åpnes helga 15. og 16. november.
15. nov. inviterer Orkdal Kommune
publikum til åpning av hallen, samt utdeling
av kommunale priser og idrettsstipend.
Idrettslagene i kommunen er invitert til å
benytte lørdag 16. nov. med idrettsaktiviteter,
i hovedsak rettet mot barn.
Styret ønsker at flest mulig avdelinger skal
delta for å profilere OIF.
Det må meldes inn arealbehov til Orkdal
Idrettsråd, som har ansvaret for
arrangementet.
Disponering av tartandekke under
Orkla Cup 14. og 15. september.
Fotballavd. spør om å få benytte areal på
tartandekke til”Bumper Fotball” under Orkla
Cup. Dette krever areal på 6 x 12 meter til
plassering av en oppblåsbar bane.
Ulvåsen – ansvar for markaløyper og
vedlikehold av Olavsbu.
Skiavd. ønsker å avklare en del ansvar og
hvem som er kontaktperson for løypekjøring
på marka og brøyting av Ulvåsveien.
Ansvar for drift og vedlikehold av Olavsbu
må også avklares.

John Ivar Evjen tar kontakt
med avdelingene for å avklare
deltagelse og arealbehov.

Styret har ingen innvendinger
mot at tartandekket disponeres
til formålet.

Rudolf Larsen og
John Ivar Evjen tar et møte
med skiavdelinga for å drøfte
saken.
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