
REFERAT FRA STYREMØTE 18.11.2014 

 
Avdeling  

Dato 18.11.2014          Kl.  19.00                         Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Geir Knutzen, Tor Bach, John Ivar Evjen, Unn Knudsen,  

Hans Kringstad og Knut Even Wormdal. 

Meldt fravær Atle O. Sognli 

Ikke møtt Kjersti Løkken og Janne Sommerschild Wiggen 

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 
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Ansettelse av daglig leder 

Det ble vedtatt på årsmøtet 2013 at OIF skal 

ansette daglig leder i 50% stilling. Det har 

vært vakanse i stillingen i 2014. Ansettelse 

har blitt avventet til etablering av kontor i  

Frivilligsentralens lokaler i Orkdalsveien. 

Knut Even Wormdal har vært åpen for å 

kunne gå inn i stillingen i en redusert 

stillingsandel. Praktiske forhold er avklart og 

stillingen kan besettes. Det må utarbeides 

arbeidsavtale. 

Knut Even Wormdal tilbys  

30% stilling med tiltredelse 

01.01.2015. 

Som ansvarlige for ut-

arbeidelse av arbeidsavtale 

velges Geir Knutzen,  

Tor Bach og John Ivar Evjen. 
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Åpning av kontor i Frivilligsentralen 

Kontoret er møblert og internettilgang er 

etablert. Det er behov for å betjene kontoret 

noe på dag og ettermiddagstid. Styret forslår 

at det i utgangspunktet er åpningstid for 

besøkende torsdager fra kl. 12.00 – 19.00. 

Åpningstiden vurderes utvidet når behovet 

melder seg. 

Kontoret holder åpent for 

besøkende torsdager fra  

kl. 12.00 – 19.00 fra og med 

20. november. 

Kontoret betjenes av styre-

medlemmer i november og 

desember.  
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Ulykkesforsikring i OIF 

I OIF er det flere personer som utfører 

frivillig arbeid hvor det benyttes maskiner og 

motorisert utstyr. Dette gjelder særlig 

oppkjøring av skiløyper i Ulvåsmarka og 

vedlikeholdsarbeid i Idrettsparken. Dette 

gjelder ca. 15 personer. Styret har vurdert om 

det er mulig å tegne ulykkesforsikring som 

dekker eventuelle skader.  

Tor Bach har innhentet informasjon fra 

forsikringsselskap. Dugnadsforsikring kan 

dekke for eksempel 10 G pr. person, som 

utgjør i underkant av kr. 900 000. 

Årspremien er ca. kr. 16 000. 

Det tegnes dugnadsforsikring 

som dekker ulykke for  

ca. 15 personer til en 

årspremie på ca. kr. 16 000.  



 

   

 

 

 

   

   

 82/14 

Lager Nedre Rømme 

OIF har inngått leieavtale med Orkanger 

Aktivum om leie av 60 m2 lagerlokale på 

Nedre Rømme. Avtalen ble inngått i 2010, 

med 40 års leietid. Forskuddsvis husleie ble 

innbetalt med kr. 300 000, med årlig 

nedskriving over 40 år. 

Røde Kors har behov for lagerlokale. Det har 

vært avholdt befaring og vårt lokale er godt 

egnet for Røde Kors sitt behov. OIF kan 

velge å gå ut av avtalen med Orkanger 

Aktivum. OIF har behov for lettere tilgang til 

lager av idrettsutstyr mer sentralt i 

Idrettsparken. Fristilt kapital kan benyttes 

som del av egenkapital ved nytt lagerbygg for 

idrettsutstyr i Idrettsparken. Styret mener 

dette kan være en god løsning og ønsker å 

drøfte saken. 

 

Styret foreslår overfor 

årsmøtet 2015 at OIF løser ut 

leieavtalen med Orkanger 

Aktivum på Nedre Rømme. 
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Ny prosedyre for politiattester i OIF 

v/Geir Knutzen. 

Det er innført elektronisk behandling av 

politiattester. Det har tidligere vært vanskelig 

å følge opp ordningen for hovedstyret. Styret 

vil pålegge avdelingene å oppnevne ansvarlig 

person. 

Geir Knutzen ber, ved 

utsendelse av mail, om at 

avdelingene oppnevner en 

ansvarlig person for 

håndtering av politiattester. 
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Forberedelser til budsjett 2015 

Det har tidligere år vært ført en god prosess 

ved utarbeidelse av budsjett. Avdelingene har 

fremmet budsjettforslag og hovedstyrets 

kasserer har samlet dette i et felles budsjett 

for drøfting i hovedstyret og behandling på 

årsmøtet. Det er ingen grunn til å fravike 

tidligere års prosess. 

 

Tor Bach lager en tidsplan for 

gjennomføring av budsjett- 

møter.  
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Videre oppussing av Klubbhuset 

OIF Anlegg ønsker å pusse opp gang, lite 

møterom og toaletter  i Klubbhuset. Styret 

mener dette er positivt for framtidig utleie og 

ønsker at arbeidet kan i gangsettes.  

Styret gir OIF Anlegg 

klarsignal til å starte oppussing 

av gang, lite møterom og 

toaletter i Klubbhuset for inntil 

kr. 50 000.  
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Konstituering av styreleder 

Asbjørn Knudsen har bedt seg fritatt som 

styreleder i OIF. Geir Knutzen er nestleder og 

foreslås konstituert som leder. 

Hans  Kringstad er 1. varamedlem og tiltrer 

styret som fast styremedlem.  

 

Geir Knutzen konstitueres som 

styreleder og Hans Kringstad 

tiltrer styret som styremedlem. 



 

  

  87/14 

IKAS 

Valgte representanter for OIF til styret i 

IKAS ønsker at det velges varamedlem for 

OIFs valgte representanter. 

 

John Ivar Evjen velges som 

varamedlem til styret i IKAS. 
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Stenging av Ulvåsveien 

Det er mottatt melding fra Orkla Maskin AS 

om at Ulvåsveien vil bli stengt på dagtid fra  

1. desember 2014 til mars 2015. At 

tilgjengeligheten til marka reduseres over så 

lang tid mener styret er uheldig. Orkla 

Maskin må kontaktes for å se på løsninger for 

å begrense ulempene. 

Tor Bach og Knut Even 

Wormdal tar kontakt med 

Orkla Maskin og Salvesen & 

Thams for å drøfte mulige 

løsninger for å begrense 

ulempene ved stenging av 

Ulvåsveien. 
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Hovedsponsoravtaler 

Styret har mottatt henvendelse om å drøfte 

hovedsponsoravtaler med aktuelle 

samarbeidspartnere. Styret ønsker å starte 

prosess mot forhandlinger. 

Knut Even Wormdal valgt til å 

innlede samtaler med aktuelle 

hovedsponsorer. 

Øyvind Bakken forespørres 

om å delta. 

 

 

 

 

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

       Geir Knutzen   Tor Bach             John Ivar Evjen       

 

 

 

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

       Unn Knudsen                        Hans Kringstad                     Knut Even Wormdal 

                                                            Referent 

 

 

 


