
REFERAT FRA STYREMØTE 

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato  07.01.2014          Kl.  18.00                          Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

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

Unn Knudsen,  Janne Sommerchild Wiggen og Knut Even Wormdal. 

Meldt fravær Atle O. Sognli 

Ikke møtt  

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

     

 

    

 

 

   01/14 

 

 

    

Budsjetter 2014 

Tor Bach orienterte om budsjett for 

hovedlaget slik det kan presenteres pr. dato. 

Det budsjetteres med overskudd på  

kr. 120 000. For OIF totalt budsjetteres til 

drift ca. kr. 5.7 mill. med et resultat på 

ca. kr. 124 000. Hovedstyret ser det som 

nødvendig at atletavdelingen administreres av 

hovedstyret, med ansvarlig person i 

hovedstyret.  

Framlagt budsjettforslag tas til 

orientering. 

John Ivar Evjen valgt til 

hovedstyrets ansvarlige for 

administrasjon av 

atletavdelinga. 

     

 

   02/14 

 

    

Daglig leder 

Arbeidsoppgaver som var tildelt Rudolf 

Larsen som daglig leder må inntil videre 

ivaretas gjennom en arbeidsfordeling blant 

representanter i styret. 

Tor Bach og John Ivar Evjen 

deler på oppgavene som ble  

tillagt daglig leder inntil styret 

finner en permanent løsning.  

    

 

   03/14 

IKAS – Idrettsparken kunstgress AS 

Etter Rudolf Larsens bortgang må ny 

representant for OIF velges inn i 

interimsstyret for IKAS. Styret drøftet en del 

aktuelle kandidater å forespørre.   

John Ivar Evjen forespør 

aktuelle kandidater. 

    

 

 

   

   05/14 

Eventuelt 

Fotballavdelinga opplyser at sponsoravtalen 

med Orkdal Sparebank inneholder et vilkår 

om at OIF holder et årlig stevne/cup med 

bankens navn. Fotballavdelinga foreslår at 

Orkla Cup kan endre navn til Orkdal 

Sparebank Cup, hvor fotballavdelinga får en 

viss godtgjørelse for dette.  

 

John Ivar Evjen undersøker 

innholdet i sponsoravtalen, og 

avklarer vilkårene med Orkdal 

Sparebank.  

Saken legges fram på første 

avdelingsmøte. 

     

 

   06/14 

Orienteringer 

John Ivar Evjen var tilstede i Skaun 

Kommune ved orientering om 

kommunedelplanen og orienterte i styret om 

dette. 

 

   



    

 

   07/14 

 

Årsmøte 

I henhold til vedtektene skal årsmøtet 

avholdes innen utgangen av mars. 

Årsmøtet holdes 31. mars. 

    

 

   08/14 

Styre og avdelingsmøter 

Det er nødvendig å fastsette møteplan for å 

sikre god behandling av saker til behandling 

på årsmøtet. 

Styremøter 

21.01. – 18.02. – 04.03. – 

18.03. 

Avdelingsmøte 

04.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      John Ivar Evjen     Geir Knutzen       Tor Bach  

       

 

 

 

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

        Eivind Ross    Marit Mjøen                 Unn Knudsen 

      

 

 

 

………………………… 

Knut Even Wormdal 

           Referent 

 

 

 


