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Hovedstyret
26.06.2014
Kl. 18.30
Sted: Klubbhuset
Asbjørn Knudsen, Geir Knutzen, John Ivar Evjen, Unn Knudsen,
Hans Kringstad, Janne Sommerschild Wiggen, Atle O. Sognli og
Knut Even Wormdal.
Tor Bach og Kjersti Løkken

Begrunnelse
Informasjon vedr. kunstgressbanene
v/Øyvind Togstad og Svein Haarsaker.
Øyvind Togstad orienterte om saksgang og
vedtak i OIF fra 2010 fram til i dag for
utbygging av kunstgressbaner. Det ble også
redegjort for informasjon og kommunikasjon
internt i OIF. Det er av flere gitt uttrykk for
manglende informasjon, noe som hoved-styret
og prosjektgruppa stiller seg uforstående til. Det
er utført en dugnadsinnsats på 1 590 timer med
tillegg av 320 timer i montering av gjerde og
inntektsbringende tiltak. Det ble nødvendig å
kjøpe inn tjenester for å dekke en del oppgaver
for avtalt dugnad som ikke ble gjennomført..
Svein Haarsaker orienterte om teknisk tilstand
på rør og pumper på Thamshavn og i
Idrettsparken. Rørledningen er innvendig grodd,
noe som har ført til redusert trykk, samt at
pumpe i Idrettsparken er rustet fast og er ute a
funksjon. Alt dette lar seg teknisk løse.
Øyvind Togstad orienterte om økonomien i
utbyggingen.
Det er ikke avklart hvordan drift og utleie av
OIFs kunstgress skal gjennomføres fram til
etableringa av IKAS. Dette er en sak som
hovedstyret snarlig må beslutte.
Drift av kunstgressbanene fram til etablering
av IKAS.
OIFs kunstgressbaner er nærmest ferdigstilt, og
kan tas i bruk før etablering av IKAS.
Det må oppnevnes ansvarlige for drift og utleie
av banene. Styret mener det kan være naturlig at
OIF Anlegg ivaretar funksjonen.

Vedtak
Saken tas til orientering.

OIF Anlegg tildeles
driftsansvaret for OIFs
kunstgressbaner til
etablering av IKAS. Styret
ber om at det legges fram
økonomiske beregninger til
behandling i hovedstyret for
vurdering av eventuell
leiepris.
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IKAS
Asbjørn Knudsen ønsker å tre ut av et framtidig
styre for IKAS. Styret tar dette til etterretning.
Tor Bach har på forespørsel stilt seg positiv til å
representere OIF sammen med Kari Fossvoll i
IKAS.
Åpning av kunstgressbanene.
Det er besluttet åpning av kunstgressbanene til
den 1. juli kl. 18.00. Det ble den 23. juni holdt
planleggingsmøte hvor hovedstyret og
representanter for OIF Anlegg og
fotballavdelinga deltok. Det ble fastsatt program
for åpninga og fordelt arbeids-oppgaver.
Utleie Orklahallen – Orientering av Øyvind
Togstad.
Utleierutinene i Orklahallen er endret. Det er
skrevet tilsynsavtale med Orkla Fjellsport-klubb
ved aktiviteter på kveldstid.
Øyvind Togstad har vært i møte med Orkdal
Kommune etter manglende drift fra kommunens
side. Det skal avholdes nytt møte mellom OIF
Håndball og Orkdal Kommune i august
vedrørende de nye rutinene i hallen, evaluering
av ordning sett i lys av talentsamlingene og
betaling. Det er mangelfullt renhold og
oppfølging av materiell på toalett og garderober.
Håndballavdelinga har i flere dager leid hallen
til regionale samlinger.
Postsaker
-Brev av 11.06. fra Lotteri og stiftelsesstyret
hvor det etterlyses regnskap for 2013.
Det er gitt en frist til 08.08. for godkjenning
Som lotteriverdig organisasjon.
-Brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune
med melding om tildeling av spillemidler til
kunstgressbaner med kr. 1 250 000.
-Mottatt undertegnet leasingavtale med
Agco Finance.
-Melding fra Gjensidige om kundeutbytte på
kr. 13 588.
-Brev fra Ikano Bank om endringer fra
17. juni.
Garantiansvar Orkdal Kommune.
Orkdal Kommune ber om at OIF og OFK gir
garantierklæring for de utgiftene kommunen
forskutterer i forbindelse med prosjektering av

Tor Bach valgt til ny
representant i IKAS.

Saken tas til orientering.

Saken tas til orientering.

Saken tas til orientering.
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nytt pumpeanlegg som skal forsyne
11’er banene med spillvarme fra Elkem
Thamshavn. Kostnader knyttet til utvidelse av
det nye pumpehuset og bunting dekkes av
Orkdal Kommune.
Faktura fra Orkdal Kommune til
Turnavdelinga.
Saken ble ikke behandlet.
Kontor i Orkdalsveien.
Knut Even Wormdal orienterte om leieforhold
med Orkdal Kommune i Frivilligsentralens
lokaler i Orkdalsveien.
Det er avklart at Orkdal Kommune forlenger
leieforholdet med utleier fra 1. juli. Det er
muntlig gitt melding til OIF at framleieavtale vil
bli lagt fram for underskrift i nær framtid.
Eventuelt
Asbjørn Knudsen meddelte styret at han ønsker
å fratre som leder i OIF.
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Saken tas til orientering.

Styret tar meddelelsen til
etterretning.
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