
 

REFERAT FRA STYREMØTE  27.05.2014 

 
Avdeling  

Dato  27.05.2014          Kl.  19.30                          Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Asbjørn Knudsen, Geir Knutzen, Tor Bach, Kjersti Løkken,  

John Ivar Evjen, Unn Knudsen, Hans Kringstad,  Atle O. Sognli og 

Knut Even Wormdal. 

Kjersti Løkken deltok under deler av sak 45/14. 

Meldt fravær Janne Sommerschild Wiggen. 

Ikke møtt  

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

     

 

    

 

 

   

 

   45/14 

 

 

    

Brev fra Øyvind Togstad 

Styret har mottatt brev fra Øyvind Togstad – 

OIF Anlegg. Avsender oppfatter at det reises 

kritikk mot avdelinga for manglende 

informasjon og dårlig kommunikasjon. 

Styret registrerer at dette er en utfordring 

internt i OIF. Dette kan være mellom 

hovedstyret og avdelingene og avdelinger i 

mellom. Med ca 1 600 medlemmer og med 

mange avdelinger med stor aktivitet må 

temaet settes på dagsorden. OIF Anlegg 

stiller flere spørsmål, som styret ikke kan 

besvare direkte, men ønsker å se dette i en 

større sammenheng. OIF Anlegg stiller 

spørsmål om det er tillit til avdelinga.  

1.Styret har tillit til hvordan 

OIF Anlegg/Øyvind Togstad 

løser avdelingas oppgaver, 

herunder åpenhet, informasjon 

og kommunikasjon, både 

vedrørende drift og 

anleggsutvikling opp mot 

hovedstyret og 

hovedentreprenører. 

 

2. Styret vil sette informasjon 

og kommunikasjon på 

dagsorden i løpet av høsten 

2014. 

     

 

    

   46/14   

Gave fra Oddveig Lien 

Oddveig Lien tilbyr OIF et piano i gave. 

Styret har vurdert flere mulige plasseringer. 

Frivilligsentralen er forespurt om pianoet kan 

plasseres i deres lokale. Det er gitt positiv 

tilbakemelding. 

Piano gitt i gave av Oddveig 

Lien plasseres på Frivillig-

sentralen. 

    

 

   47/14 

Bruk av fanen ved begravelse  

Styret har mottatt forespørsel om bruk av 

OIFs fane ved begravelse. I den anledning 

viser styret til vedtak 64/12.  

Styret legger ut regler for bruk 

av fanen på hjemmesiden 

under hedersbevisninger.  

    

 

 

   48/14 

Fakturering til medlemmer 

Styret registrerer at det er store restanser på 

innbetaling av medlemskontingent. Styret 

mottar mange fakturaer i retur på grunn av 

feil adresse. Styret må be avdelingene ha 

sterkere fokus på at aktive og tillitsvalgte 

innen OIF er medlemmer. 

Asbjørn Knudsen sender 

beskjed til avdelingene om å 

foreta en gjennomgang av liste 

over aktive og tillitsvalgte for 

kontroll av om medlems-

kontingent er betalt. 



    

 

 

    

   49/14 

 

Kommuneplanens arealdel. 

Kommuneplanens arealdel er lagt ut for 

høring. Styret mener det er viktig at OIF gir 

uttalelse til høringsutkastet. Frist for uttalelse 

er 10. juli. Det er hensiktsmessig at det 

nedsettes et utvalg for å gå gjennom planen, 

med forslag til behandling i styret. 

 

Geir Knutzen, Marit Mjøen og 

Knut Even Wormdal 

utarbeider forslag til uttalelse 

til kommuneplanens arealdel. 

Forslaget behandles i styre-

møte 26.06.2014. 

     

 

   50/14 

Eventuelt 

-Utsending av mail fra styret blir oppfattet til 

å  ha et for stort volum ved utsending til 

”alle”. 

 

    

   51/14 

Neste styremøte Nestes styremøte holdes  

26. juni kl. 18.30. 

 

 

 

 

 

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

     Asbjørn Knudsen     Geir Knutzen       Tor Bach  

       

 

 

 

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

        Hans Krinstad                       John Ivar Evjen                 Unn Knudsen 

      

 

 

 

………………………… 

Knut Even Wormdal 

           Referent 

 

 

 


