
 
REFERAT FRA STYREMØTE 19.05.2015 
 
Avdeling  
Dato  19.05.2015          Kl.  19.00                          Sted:  Klubbhuset 
 
Tilstede 

Geir Knutzen, Tor Bach, Liv Janne Syrstad, Rannveig Meland,  
Nils Høeg og Marthe H. Frotjold.  
Knut Even Wormdal møtte som sekretær. 

Meldt fravær John Ivar Evjen, Hans Kringstad, Marit Figenschau og Atle O. Sognli 
Ikke møtt  
 
Sak nr. Begrunnelse Vedtak 
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Lager i Idrettsparken – sak til drøfting 
Orkdal Røde Kors har bekreftet at de ønsker 
å inngå leieavtale med Orkanger Aktivum av 
lager på 60 m2 på Nedre Rømme. Det ble på 
årsmøtet 2015 i OIF vedtatt at OIFs leieavtale 
med Orkanger Aktivum  kan innløses. Dette 
gir kr. 262 500 i disponible midler til lager 
for friidrettsavdelinga og fotballavdelinga i 
Idrettsparken. Det foreligger tre alternative 
løsninger. 
1.Kjøp/leie av hytte/garasje. 
2.Tilbygg på fotballbua. 
3.Nytt permanent lagerbygg. 
Knut Even Wormdal orienterer om 
alternative løsninger. 

Styret foreslår anskaffelse av 
separate lager for fotball og 
friidrett. 
Løsning og lokalisering 
drøftes med avdelingene og 
anlegg. 
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Ulvåsvegen – orientering 
Styret får spørsmål om når det forventes 
ferdigstillelse av Ulvåsvegen over Joplassen. 
Knut Even Wormdal har vært i kontakt med 
Salvesen & Thams. Det blir opplyst av vegen 
i disse dager klargjøres for asfaltering og at 
det i uke 22 blir fastsatt tidspunkt for 
asfaltering.  

Tas til orientering 
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Tilgang til Klubbhuset 
En omfattende restaurering er foretatt. Det er 
montert kortlås på utvendige dører og til lite 
møterom.. 
Klubbhuset har hatt en betydelig økning i 
ekstern utleie. Dette krever at det er god 
kontroll på renhold og oppbevaring av utstyr 
i Klubbhuset. Det er behov for regler for 
utlevering av kort, og hvem innen OIF som 
skal tildeles kort. 

Det innhentes informasjon fra 
Klubbhusstyret om antall 
utleverte nøkler.  
Hovedstyrets medlemmer 
foreslås tildelt hver sin nøkkel. 
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Regnskap – Orientering v/Tor Bach 
Det foreligger ikke regnskapstall for mars og 
april.  

 
 
Orienteringen utsettes til neste 
møte. 
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Orienteringer 
-Klubbadmin, som er et system som NIF ber 
 alle idrettslagt om å ta i bruk, er under opp- 
 bygging i OIF. Det kjøpes tjeneste hos  
 Optimal Regnskap for å etablere systemet. 
 Fotball blir pilotavdeling for å teste ut 
 systemet. 
-Knut Even Wormdal opplyste om at ST har 
 tatt kontakt med bakgrunn i et anonymt  
 innlegg i ST og OIFs syn på saken. 
-Deltagelsen fra OIF-medlemmer i  
 17-maiopptoget var  mindre enn tidligere år.  
-Det er gjort hærverk på kioskvogna i  
 Idrettsparken siste helg. 
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Møteplanen 
Ved fastsettelse av møteplanen fram til 
sommerferien, ble det ikke fastsatt dato for 
avdelingsmøte. Styret mener det bør kalles 
inn til avdelingsmøte, og at dette legges 
samme dag som styremøtet i juni. 

Styremøtet 9. juni holdes  
kl. 18.00. 
Det kalles inn til avdelings-
møte 9. juni kl. 19.00. 
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Eventuelt 
-Det er mottatt forespørsel om OIF kan delta 
 på dugnad i forbindelse med Thams- 
 paviljongen som planlegges flyttet fra  
 USA til Orkanger.   

 
Styret er i utgangspunktet  
positiv til henvendelsen, og tar 
opp saken internt i OIF når det 
foreligger oppgavebeskrivelse.  

 
 
 
 
.................................... ...........................................     ........................................... 
       Geir Knutzen                                Tor Bach   Liv Janne Syrstad      
 
 
 
.................................... .............................................      ............................. ……….                                              
 Nils Høeg          Rannveig Meland  Marit H. Frotjold 
 
 
        ……………………….. 
                                                       Knut Even Wormdal 
           Referent 
 


