REFERAT FRA STYREMØTE
Avdeling
Dato
Tilstede
Meldt fravær
Ikke møtt
Sak nr.
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Hovedstyret
21.01.2014
Kl. 19.00
Sted: Klubbhuset
John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Tor Bach, Eivind Ross,
Unn Knudsen og Knut Even Wormdal.
Marit Mjøen, Janne Sommerschild Wiggen og Atle O. Sognli

Begrunnelse
Økonomi v/Tor Bach.
Samtlige avdelinger har utarbeidet forslag til
budsjett. Det er foretatt en gjennomgang
avdelingsvis med hovedstyret. Styrets forslag
til budsjett gir et overskudd på kr. 154 000.
Renovering av klubbhuset – forslag fra
Anlegg.
Anleggsavd. ser det nødvendig med
restaurering av kjøkkenet i klubbhuset. Det er
utarbeidet tegninger og beregnet kostnad til
kr. 150 000. Dette dekker kostnader til ny
innredning, hvitevarer, gulvbelegg og maling.
Styret slutter seg til forslaget og foreslår
finansiering.
Garasje/lager til friidrett
Det er på sikt behov for lager av utstyr for
friidrett. Det er usikkert om dette lar seg
finansiere i 2014, men kostnad for alternative
løsninger må innhentes.
Års-hjulet
Frist for idrettsregistreringen er 31. januar.
Orkdal Sparebank har annonsert gavemidler
med frist 2. februar.
Erstatningskrav fra Mælen
Det er uavklart sak med familien
Lunde/Mælen etter anlegg av nytt
friidrettsanlegg. Det kreves erstatning for
fjerning av hekk på grensa mellom deres
eiendom og Idrettsparken. Det er gitt tilbud
fra OIF datert 02.11.2012. Motparten er ikke
fornøyd med tilbudet.

Vedtak
Styret fremmer budsjettforslag for 2014 med
overskudd på kr. 154 000.

Styret slutter seg til forslag om
restaurering av kjøkken i
klubbhuset med beregnet
kostnad på kr. 150 000.
Investeringen finansieres slik:
Kr. 30 000 fra gavemidler
” 50 000 sponsormidler
kjøkken
” 50 000 hovedlaget
” 20 000 Klubbhuset
John Ivar Evjen undersøker
pris på alternative løsninger
for lagring av utstyr for
friidrett.
John Ivar Evjen er ansvarlig
for idrettsregistrering og
søknad om gavemidler fra
Orkdal Sparebank.
Tilbud datert 02.11.2012
opprettholdes.
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Klubbhuset, fordelingsmodell leie
For å dekke kostnader til drift av klubbhuset
må det innføres intern husleie. Det foreligger
tre alternative forslag til kostnadsdekning
fordelt på avdelingene og hovedlaget.
Daglig leder
Styret drøfter ansettelse av daglig leder, men
trenger noe tid til avklaring. Det ventes
avklaring og ansettelse i løpet av våren.
Eventuelt
Ingen saker til behandling.

Intern husleie fordeles
prosentvis etter antatt bruk av
klubbhuset.

Tas til orientering.
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