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Hovedstyret
28.04.2014
Kl. 18.30
Sted: Klubbhuset
Asbjørn Knudsen, Geir Knutzen, Tor Bach, , Kjersti Løkken,
Unn Knudsen, John Ivar Evjen, Hans Kringstad, Janne Sommerchild
Wiggen, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal.
Marit Mjøen og Annkarin Solemsløkk var invitert til møtet.

Begrunnelse
Formøte med Friidrettsavdelingen
Friidrettsavdeling er invitert til møtet for å
orientere om oppstarten av årets sesong.
Det er tenkt oppstart av treninger 6. mai, som
er på tirsdag. Det er viktig å avklare med
anleggsavdelinga hvilke dager som avsettes
til friidrett. Avdelinga melder at det er behov
for lager av treningsutstyr. Midlertidig
lagring må avklares med OIF Anlegg.
Orkdal Energi har meddelt av de åpner for
sponsoravtale med friidrett i OIF. Avtalen er
ikke avklart.
I fjor ble det holdt klubbmesterskap. Det
satses på å få til klubbmesterskap også i år.
Medlemsregisteret
Marit Mjøen var invitert til møtet for å
orientere om registrering av nye medlemmer
på OIFs hjemmeside. Marit Mjøen
administrerer eksisterende system fram til
nytt system for medlemsregistrering er
etablert.
Postsaker
-Det er mottatt invitasjon fra Idrettsrådet i
Trondheim til seminar om Spillemiddelseminar 2014 i Trondheim 13. mai.
Evaluering asv årsmøtet
Møtet ble greit avholdt. Det ble ikke valgt
personer til enkelte utvalg. Ved en
misforståelse ble hedersdiplomer til utvalgte
personer ikke delt ut. Styret er for øvrig av
den mening at hedersbevisninger bør deles ut
ved jubileumsmarkeringer eller andre egnede

Vedtak
Asbjørn Knudsen avklarer
eventuell sponsoravtale med
Orkdal Energi.
Ann Karin Solemsløkk
avklarer spørmål om
treningstider og lagring av
friidrettsutstyr med
OIF Anlegg.

Saken tas til orientering.

Knut Even Wormdal
undersøker om invitasjonen
gjelder for OIF.
Drøftingssak.
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arrangement. Unntaket er prestasjonspokaler.
17. mai
Barnetoget på Orkanger 17. mai er tidfestet
til kl. 13.30 og folketoget til kl. 15.30.
Styret mener at OIF stiller med flest mulig
for å vise OIFs størrelse. Det må planlegges
hvordan OIF stiller opp. Styret foreslår at
startrekkefølge i toget er avdelingsvis
alfabetisk. Avdelingsstyret og aktive går bak
hvert sitt skilt. Skilt til avdelingen blir
utlevert ved oppmøte på Orkdal Rådhus.
Styret ber om at avdelingene stiller flest
mulig.
Det er sendt avdelingene tilbud om å foreta
salg av mat og drikke på Orkdal Rådhus.
Ingen har meldt seg.
IKAS AS
Det har vært nedsatt et interimsstyre for å
utarbeide vedtekter og stiftelsesdokument for
etablering av IKAS AS. Rudolf Larsen og
Knut Even Wormdal har vært representanter
for OIF. Kari Fossvoll erstattet Rudolf Larsen
Selskapet skal være etablert senest
01.01.2015. Orkla FK og OIF skal velge to
representanter hver til styret i IKAS AS.
Styret mener det er riktig at OIFs styreleder
er en av representantene. Kari Fossvoll har
vært representant i interimsstyret og er styrets
forslag som representant sammen med
styreleder Asbjørn Knudsen..
Utfordringer i 2014
Styret drøftet hvilke utfordringer vi står
overfor i 2014. På anleggssiden er det
nødvendig med nytt dusj og garderobebygg i
Idrettsparken.
Det er viktig at prosessen med bygging av
badeland og folkehelsesenter videreføres og
at OIF deltar positivt i prosessen.
Det er søkt spillemidler til utvidelse av
klubbhuset. Det er ikke naturlig å trekke
søknaden, men avventer utbygging av
klubbhuset.
Intern rapportering og kommunikasjon er noe
som må bedres.

Asbjørn Knudsen sender
påminnelse til avdelingene om
tilbud på salg.

Asbjørn Knudsen og Kari
Fossvoll valgt som
representanter for OIF i
IKAS AS.
Enstemmig vedtatt.

Utfordringer drøftes mer i et
senere møte.
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Utdeling av hedersbevisninger
Det ble ikke delt ut hedersdiplomer på
årsmøtet til valgte medlemmer. Det vil bli
holdt et eget arrangement hvor hedersbevisninger deles ut.
Rutiner for hovedstyremøter
Styret mener det bør etableres en oversikt
over avdelingsmøter og hovedstyremøter.
Avdelingsmøte 6. mai
Det kalles inn til avdelingsmøte 6. mai i
klubbhuset.

Asbjørn Knudsen og
Knut Even Wormdal
planlegger arrangement for
utdeling av hedersbevisninger.
Styret jobber videre med
saken.
Saker som tas opp.
-OIFs deltagelse 17. mai.
-Medlemsregisteret.
-Orienteringer fra hovedstyret.
-Politiattester.
-Orientering fra avdelingene.
-Avdelingene sender
styrereferat på mail til
hovedstyrets medlemmer
snarest mulig etter avholdt
avdelingsmøte.
-Avdelingene legger referatene
ut på hjemmesiden.

Rapportering og rutiner
Styret er det øverste organ i OIF mellom
årsmøtene. Det er viktig at OIF har god
oversikt over aktiviteten og økonomien i
foreningen. Enkelte avdelinger sender referat
på mail etter hvert avdelingsmøte, og enkelte
avdelinger har det ikke som rutine. Den beste
måten styret kan holde seg oppdatert på er å
få tilsendt referat.
Styret vurderer saken
Rutiner for avtaler
OIF inngår avtaler og skriver kontrakter det
fortløpende.
er viktig å ha god oversikt over. Det er ikke
laget rutiner som sikrer tilfredsstillende
oppbevaring. Eget kontorlokale vil bidra til
bedre løsninger for arkivering.
Informasjonssaker
-Asbjørn Knudsen og Knut Even Wormdal
har vært i møte med styreleder og daglig
leder ved Frivilligsentralen for drøfting av
mulig leieavtale for kontor. Det var et positivt
møte, og det ventes avklaring i nær framtid.
-Svar fra Orkdal Kommune på vårt brev om
deltagelse i referansegruppen for badeanlegg
i Idrettsparken.
-Det er sendt forslag til leieavtale til Orkdal
Kommune for leie av OIFs utstyr i
basishallen. Orkdal Kommune har gitt en
tilbakemelding som styret vil ha nærmere
forklaring på.
-Det er gjort et arbeid med registrering av
dugnadstimer i OIF. Det er beregnet at det
årlig utføres ca 35 000 timer.
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Bygging av utsiktsplatt på NedreRømme.
Orkanger Aktivum har samlet inn penger
blant privatpersoner og bedrifter til utvikling
av Nedre Rømme. Orkanger Aktivum tilbyr
seg å finansiere en platting vest for
lagerbygningen på Nedre Rømme og sør for
”skibrua” med utsikt over Idrettsparken.
Orkanger Aktivum har bevilget kr. 45 000 til
platting, bord og benker. Det stilles spørsmål
om OIF kan prosjektere og utføre dugnad ved
bygging av plattingen. Det må avklares
framtidig ansvar for drift og vedlikehold av
prosjektet. Orkanger Aktivum ønsker at
plattingen er ferdigstilt til Orkanger 2014,
som starter 14. juni.

Styret slutter seg til Orkanger
Aktivums tilbud om å
finansiere utsiktsplatt på
120 m2 på Nedre Rømme med
utsikt over Idrettsparken, til en
kostnadsramme på kr. 45 000.
OIF anlegg tar ansvar for
prosjektering og bygging av
plattingen.
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