
REFERAT FRA STYREMØTE 24.11.2015 
Avdeling  
Dato  24.11.2015          Kl.  19.00                          Sted:  Klubbhuset 
 
Tilstede 

Geir Knutzen, John Ivar Evjen, Rannveig Meland, Nils Høeg,  
Marthe H. Frotjold, Hans Kringstad, Marit Figenschau.  
Knut Even Wormdal møtte som daglig leder. 

Meldt fravær Tor Bach, Liv Janne Syrstad og Atle O. Sognli 
Ikke møtt  
 
Sak nr. Begrunnelse Vedtak 
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Ny dato for jubileumsmarkering 
I styremøte 27. oktober ble det vedtatt å  
holde en jubileumsmarkering i Klubbhuset 
den 16. januar. Det er ønskelig å endre dato 
til andre halvdel av februar. Dette for 
tilpassing av tidspunkt for en planlagt 
invitasjon, samt få bedre tid på 
planleggingen. Ny dato foreslås til  
lørdag 13. februar.  

Dato for jubileumsmarkering 
endres til 13. februar 2016. 
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Fotballavdelinga – egen hjemmeside 
Fotballavdelinga har etablert egen 
hjemmeside. Det ble i forrige styreperiode 
drøftet løsninger for informasjon og 
påmeldinger til Orkdal Sparebank Cup. 
Avdelinga har nå åpnet hjemmesiden, som 
også brukes til ordinær informasjon. Dette 
kan føre til færre besøk på OIFs hjemmeside, 
selv om det legges ut stoff på begge sidene. 
Styrets må drøfte holdning til at de enkelte 
avdelinger etablerer egne hjemmesider.  

Styret ber fotballavdelinga 
legge en tydelig lenke mot 
OIFs hjemmeside, og med 
OIFs logo tydelig øverst på 
hovedsiden. Nyheter 
publiseres også på OIFs 
hjemmeside. 
Fotballavdelinga må utnevne 
ansvarlig redaktør. 
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Orienteringer 
-Momskompensasjon 
  Etter tilleggsbevilgninger til moms- 
  kompensasjon for 2015 får OIF 100%  
  kompensasjon for Orkla Maskin Arena og  
  Bankløkka. 
-Julemøte 15.12.2015 
  Det er sendt invitasjon til stikomiteen og 
  løypemannskap til middag kl. 19.00.  
-Status Flerbrukshus på Nedre Rømme 
  OIF Anlegg har utført mye adm inistrativt 
  arbeid i saken, og inviterer hovedstyret og 
  fotballavdelinga til informasjonsmøte 
  26. november. 
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   forts. 

 
-Ingen avklaring om leieforhold med  
 Grytting Eiendom AS. 
 John Ivar Evjen orienterte om for-   
 handlingene som så langt ikke har gitt 
 resultat. 
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Eventuelt 
Ingen saker til behandling. 

 

 
 
 
 
 
.................................... ...........................................     ........................................... 
       Geir Knutzen                             John Ivar Evjen             Marit H. Frotjold  
        
 
 
 
.................................... .............................................      ....................................                                                                  
         Nils Høeg                             Rannveig Meland   Hans Kringstad 
 
 
      
            
        ……………………… 
                                                     Knut Even Wormdal 
        Referent 
 
 
 


