
REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 21.10.2014 
 
Avdeling  
Dato  21.10.2014          Kl.  19.00                          Sted:  Klubbhuset 
 
Tilstede 

Fra styret: Geir Knutzen, Tor Bach, John Ivar Evjen og Unn Knudsen. 
Avdelinger som var representert: Anlegg, Fotball, Håndball, Ski, 
Ulvåshytta, Turn, Svømming og Orientering. 

 
Meldt fravær 

Hans Kringstad, Janne Sommerchild Wiggen, Atle O. Sognli og  
Knut Even Wormdal 

 
Ikke møtt 

Kjersti Løkken fra styret. 
Friidrett 

 
Sak nr. Begrunnelse  
     
 
    
 
 
    
 
 
    

Orienteringer fra styret. 
-Fungerende leder Geir Knutzen orienterte om endringer i styrets 
sammensetning og leieavtalen med Orkdal Frivilligsentral med en  intensjon 
om å få på plass en fast åpningsdag i uka etter 01.11.2014. 
-Hovedstyret vil ta initiativ til en grundig gjennomgang av OIFs 
forsikringer, inkl. ulykkesforsikring for de som bruker motorkjøretøy i 
marka og Idrettsparken. 
-Avdelingene må være påpasselige med å melde fra om nye investeringer 
som skal forsikres, samt melde fra om materiell som eventuelt ikke lenger 
skal forsikres.  
-Tor Bach orienterte kort fra møte i IKAS 21.10.14. Møtet ble amputert, da 
OFK ikke møtte p.g.a. en misforståelse med Orkdal Kommune. 
-Tor Bach orienterte om økonomisk status for avdelingene pr. 30.08.14. 
Totalt ser det bra ut, men det er viktig å merke seg at Hovedlaget får 
vesentlige finanskostnader p.g.a. investeringer i Idrettsparken. Mellom-
finansiering må skje ved låneopptak, inntil vi får tippemidler og 
momskompensasjon. Momskompensasjonen endres for 2014, og økning i 
totalpott for 2015. Uansett er dette for liten grad av forutsigbarhet for 
idrettsanlegg som investerer i anlegg. 
-Hovedstyret må ta en ny runde på praktisk ordning for politiattester i OIF, 
da det nå er en overgang til elektronisk overføring. Forslag må være klart til 
neste styremøte. Det må uansett være avdelingene sitt ansvar å følge opp 
sine respektive ledere/trenere.  

 

     
 
    
 
    

Orientering fra avdelingene.  
Håndball: Er i full gang med sesongen. Totalt 16 lag. J 16 har på imponerende 
vis kvalifisert seg til Bringserien. Samarbeider godt med Lensvik IL og OIL på 
dame / pike-siden. Sliter med frafall på guttesiden. 
Beregner å betale ca. kr. 350 000 i leie av Orklahallen denne sesongen. 
Skal arrangere minicup og julecup før nyttår. 
Fotball: Er på tampen av sesongen. OIF-damer senior greide opprykk til 3. div. 
Treningstider i Orklahallen er bestilt. Meget godt økonomisk resultat i Orkdal 
Sparebank Cup. Jobber med å få på plass trenerkabalen for neste sesong. 
 

 



Anlegg: Kraftig økning i utleie av Klubbhuset. Vil gjerne ha tilbake-
melding ang. midler til oppussing av gang / toaletter i Klubbhuset. 
Hovedstyret anbefaler at kontoret i Klubbhuset gjøres om til møterom, 
basert på behov etter at skilleveggen ble fjernet. 
Ski: Vanskelig sesong i fjor, grunnet snømangel og mange avlyste renn / 
treninger i Ulvåsmarka. Mistet dermed en del inntekter. En del aktive har 
meldt overgang til OIL. Trenere for kommende sesong er på plass. Ønsker et 
info-møte med løypekjørerne i marka, for å sikre god kommunikasjon. 
LINKA AS leier plass til mellomlagring av stolper samt brakke i Ulvåsen. 

    
 
   

Ulvåshytta: Som vanlig åpent på søndager. Mindre etterspørsel om utleie 
enn tidligere. Flere av de ”gamle traverne” i Ulvåsen ønsker å trappe ned. 
Det er en utfordring å få med nye og aktive medlemmer. 
Turn: Har fulle og delvis overfylte partier. Flere på venteliste. Har en 
utfordring med å skaffe kvalifiserte trenere til alle. Arrangerer 
Ungdomsstevne 31.10. - 02.11. i Orklahallen. Ca. 260 turnere skal i aksjon, 
bl.a. med assistanse av 12 trenere fra Danmark. Det er første gang at 
tilsvarende stevne arrangeres i regi av OIF. Tradisjonell juleavslutning første 
helga i desember. Avtale med Orkdal Kommune om kompensasjon for 
utstyr i basishallen er per dato ikke signert. 
Svømming: Grei økonomi. Har en utfordring med å skaffe kvalifiserte 
trenere.  Har fulle grupper, med flere på venteliste. Driver aktivt med 
Klubbutvikling. Var på en meget vellykket treningsleir til Danmark i 
sommer. Skal på stevne i Kr.sund før jul. Imponerende sportslig utvikling og 
nivå, sett i lys av treningsfasiliteter. Støtter Orkdal Kommune fullt ut i 
planene om et Folkehelsesenter. 
Orientering: Gjennomført løp og kurs som planlagt i 2014. Endrer 
treningsdag for å unngå ”kollisjon” med friidrett. Ca. 140 personer deltok på 
turorientering i år. Skal arrangere Midt-Norsk mesterskap  
28. - 30.08.2015 med totalt 5-600 løpere. Hovedkomite til arrangementet er 
på plass. Må stadig revidere lokale kart etter endringer i terrenget.  

 

    Arealbehov i Idrettsparken. 
Saken ble utsatt. 

 

 
 
 
…………………………. 
Geir Knutzen 
Referent 
 
 
 
        
 
 
 


