
 
REFERAT FRA STYREMØTE 27.10.2015 
Dato  27.10.2015          Kl.  19.00                          Sted:  Klubbhuset 
 
Tilstede 

Geir Knutzen, Tor Bach, Liv Janne Syrstad, Nils Høeg,  
Hans Kringstad og Atle O Sognli. 
Knut Even Wormdal møtte som daglig leder. 

Meldt fravær John Ivar Evjen, Rannveig Meland , Marthe H. Frotjold og  
Marit Figenschau. 

Ikke møtt  
 
Sak nr. Begrunnelse Vedtak 
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Samarbeid med skotthyllklubb 
OIF har tidligere stilt seg positiv til at det 
etableres aktivitet med skotthyll i 
Idrettsparken, lokalisert til tomta etter 
”Gamle Orklahallen”. Initiativet er tatt av 
personer innen OIF og personer utenfor OIF. 
Banen er etablert, og i løpet av høsten reises 
et utstyrslager som også kan ha funksjon som 
oppholdsrom. Flest mulig aktiviteter i IP vil 
berike anlegget og knytte flere personer og 
miljø inn i parken. 
Det er mottatt muntlig forespørsel om 
aktiviteten på en eller annen måte kan knyttes 
til OIF, med bl.a. OIF Skotthyll som navn. 
Så langt er aktivitetene og avdelingene i OIF 
medlem av særforbund innen Norges 
Idrettsforbund. Skotthyll er ikke registrert 
som særforbund innen NIF. Det synes derfor 
riktig å få avklart på hvilken måte aktiviteten 
skotthyll kan innlemmes i OIF dersom det 
blir vedtak i styret om tilknytting. 
Innstilling vil være klar til behandlingen i 
styret. 

OIF støtter aktiviteten med 
skotthyll i Idrettsparken. 
Det avklares med Sør-Trøndelag 
Idrettskrets om navnet OIF-
Skotthyll kan benyttes og 
knyttes til OIF. 
 

     
 
   
 
 
   52/15 
 
    

Jubileumsmarkering 
Stiftelsesdato for OIF er 01.01.1901. Det kan 
dermed markeres at OIF er 115 år. 
Det bør legges opp til en markering hvert  
5. år. I en slik anledning er det naturlig med 
utdeling av hedersbevisninger og eventuelle 
æresmedlemskap. Jubileumsarrangement 
med større omfang blir ved 125 år.  
For eventuell markering må fastsettes dato og 
velges en planleggingskomite på tre personer. 
 

OIF markerer 115 årsjubileum 
den 16.01.2016  med en 
tilstelning i Klubbhuset. 
Som planleggingskomite velges: 
 

1. Knut Even Wormdal 
2. Forespør en kvinne. 
3. John Ivar Evjen 

Vara: Geir Knutzen 
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Reguleringsplan for Idrettsparken 
Hovedutvalg Forvaltning i Orkdal Kommune 
vedtok i møte 21. oktober å legge forslag til 
Reguleringsplan for Idrettsparken ut til 
høring. OIF er en sentral aktør i planområdet 
både i aktivitet, eierskap og leieavtaler.    
Det er viktig at planforslaget gjennomgås på 
en grundig måte. Det bør nedsettes et utvalg 
på tre personer for å forberede sak for 
behandling i hovedstyret. Daglig leder kan 
være sekretær for utvalget. 

OIF gir innspill til 
Reguleringsplanen for Idretts-
parken. 
Daglig leder lager forslag  
 til behandling i OIF-Anlegg og 
styret. 
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Orienteringer 
-Status flerbrukshus på Nedre Rømme. 
-Rapport fra befaring på Friidrettsanlegget i 
 regi av Anleggskontrollutvalget i -
friidrettsforbundet. 
-Inngått sponsoravtale med Elkem  
 Thamshavn. 
-Spillemidler til utstyr. 
-Mottatt tilbud på Can-Am Outlander T3 for 
 bruk i markaløypa. 
-Oppfølging av sponsorkontrakt med  
 Orkdal Sparebank. 
-Brev fra Elizabeth Mælen Lunde, 
 kompensasjon for fjerning av trær. 
Ulvåsveien. 
-Det er undertegnet avtale med Geir Oddan  
 om vintervedlikehold av   
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Eventuelt 
Det er felles strøm for belysning på Orkla 
Maskin Arena og Bankløkka. IKAS har 
overtatt Orkla Maskin Arena og det må 
etableres separate kurser for banene. 

Det etableres separate kurser for 
Orkla Maskin Arena og 
Bankløkka. 

 
 
.................................... ...........................................     ........................................... 
       Geir Knutzen                              Tor Bach            Liv Janne Syrstad         
 
.................................. .............................................      ..........................................                                                                 
 Nils Høeg          Hans Kringstad   Atle O. Sognli 
 
                                                    ………………………. 
                                                       Knut Even Wormdal 
         Referent 


