REFERAT FRA STYREMØTE
Avdeling
Dato
Tilstede
Meldt fravær
Ikke møtt
Sak nr.

109/13

110/13

111/13

112/13

113/13

Hovedstyret
26.11.2013
Kl. 19.00
Sted: Klubbhuset
Geir Knutzen, Tor Bach, Eivind Ross, Marit Mjøen, Unn Knudsen,
Atle O. Sognli, Janne Sommerchild Wiggen og Knut Even Wormdal.
John Ivar Evjen og Eivind Ross

Begrunnelse
Erstatning av granhekk og gjerde
Mælen/Lunde.
Partene har i det siste drøftet saken pr. mail.
Styret føler at det er en del uavklarte forhold i
saken som krever at partene må møtes.
Behandling av saken forslås utsatt.
Brev til Orkdal kommune angående
svømmeanlegg.
Orkdal Kommune har søkt om
ekstraordinære midler på kr. 5 millioner, som
ville muliggjøre byggestart av nytt
svømmeanlegg i 2014. Søknaden ble ikke
imøtekommet, og kommunen har opplyst at
byggestart utsettes. Svømmeavdelinga ønsker
å henvende seg til kommunen for å påvirke til
en avklaring om når bygging av et
svømmeanlegg vil bli igangsatt. Det er laget
flere forslag til brev, og styret er pr. i dag
usikker på om hvilke henvendelser som er
gjort. Det forslås et felles styremøte mellom
hovedstyret og svømmeavdelingens styre.
Referatsaker
-Regnskap pr. 30. okt. mottas inneværende
uke. En del korrigeringer må foretas.
Kontorlokaler
Det er behov for kontorlokale for daglig
leder. Klubbhuset favner så stor aktivitet at
det er vanskelig å etablere kontor der. I
påvente av utbygging av klubbhuset eller nytt
dusj– og garderobeanlegg, er det behov for et
midlertidig leieforhold. Frivilligsentralen har
ledig kontorlokale og er med sin beliggenhet
godt egnet for OIF.
Eventuelt
Innkjøp/leie av håndholdt betalingsterminal.

Vedtak
Saken utsettes.

Det holdes felles styremøte
mellom hovedstyret og styret i
svømmeavdelinga senest i
januar 2014 for å avklare
videre strategi i saken.

Knut Even Wormdal og Tor
Bach kontakter Orkdal
Kommune for å drøfte
eventuell leie av kontorlokale
for daglig leder på Frivilligsentralen.

Saken drøftes i avdelingsmøtet 10.12.2013.

Referat styremøte 26.11.2013.
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