REFERAT FRA STYREMØTE 14.06.2016
Avdeling
Dato
Tilstede

Meldt fravær
Ikke møtt
Sak nr.

31/16

32/16

33/16

14.06.2016
Kl. 18.30
Sted: Klubbhuset
Geir Knutzen, Tor Bach, Liv Janne Syrstad, Ove Aanonsen,
Anne-Kristin Fjellstad, Berit Solem, Marit Figenschaug og
Atle O. Sognli. Berit Solem fra sak nr. 33/16
Knut Even Wormdal møtte som daglig leder.
John Ivar Evjen og Marthe H. Frotjold
Marit Figenschau

Begrunnelse
Fordeling av strømkostnader i Idrettsparken
OIF Anlegg har sendt faktura til fotballavdelinga som avdelinga har innvendinger
mot. Styret må avklare fordeling av strømkostnader for Hovedbanen og Bankløkka. Det
er flere brukere av Hovedbanen, i hovedsak
fotball og friidrett. Bankløkka er i til allment
og uorganisert bruk.
Flerbrukshus – Orientering
Det har vært usikkerhet om prosessen fram til
oppføring av flerbrukshuset. Dette gjelder
reguleringsplanens innvirkning av tidspunkt
for riving, anbudsutlysning, utstedelse av
punktfeste og oppføring. Daglig leder
orienterer etter å ha vært i kontakt med
Orkdal Kommune om videre prosess.
Deltagelse ved Byfesten 25.06.16.
OIF bør være representert med stand under
Byfesten 25.06.2016. OIF-paviljongen er
godt egnet til denne anledningen. Det er
reservert standplass på 3x 6 m.
Håndballavdelinga ønsker også deltagelse,
med salg av mat og drikke. Paviljongen kan
benyttes både til profilering av OIF og
håndballavdelingas salg til inntekt for
avdelinga. Det må avklares praktisk
gjennomføring.

Vedtak
Strømkostnader på Bankløkka
og Hovedbanen dekkes av
hovedlaget.

Saken tas til orientering.

OIF deltar med stand under
Byfesten 25.06.2016.
OIF-paviljongen benyttes til
profilering av OIF og salg til
inntekt for håndballavdelinga.
Ove Aanonsen, Geir Knutzen,
Berit Solem, Tor Bach og
Knut Even Wormdal
representerer hovedlaget.

34/16

35/16

35/16

Fordeling av sponsormidler
Kasserer Tor Bach har laget forslag til
fordeling av sponsormidler mellom
hovedlaget og de enkelte avdelinger.
Det har tidligere vært fordelt ut fra
avdelingenes driftsutgifter. Det er nå, ved
idrettsregistrering i 2016, registrert aktivitet.
Hovedstyret mener at både driftskostnader og
aktivitet kan danne grunnlag for fordeling i
2016. Hovedlaget endrer sin andel fra 35 –
25%.
Orienteringer
-Orkanger-Idrett blir levert fra trykkeriet
torsdag 16. juni. Det er lagt inn bankgiro for
støtte til ekstraordinært arbeid med
grøfting og nye bruer i Ulvåsmarka.
Opplaget er økt med 250, som kan benyttes
til utdeling på stand under Byfesten.
-Hovedstyret inviterte avdelingsstyret
foreldregruppa i svømmeavdelinga.Det var
godt oppmøte og gode drøftinger.
-Det er skaffet ny stang til OIF-fanen av
stødigere materiell.
-Turnavdelinga har sendt ut brev om
TEAMGYM-nysatsing, som har ført til
enkelte reaksjoner. Styret ser ingen grunn til
å fatte vedtak i saken, men lar avdelingsmøtet
drøfte saken dersom det er ønskelig.
Eventuelt
Første styremøte etter ferien holdes
17.08.2016.

Følgende forslag legges fram
for avdelingsmøtet:
Av sponsormidlene beholder
hovedlaget 25%.
75% fordeles mellom
avdelingene der
driftskostnader og aktivitet
vektes med 50% hver.
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