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Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

25/17 Status tidligere saker 
Gjennomgang av status og fremdrift på åpne 
saker etter tidligere styremøter. 

Gjennomgang utført og status oppdatert. 
 

26/17 Status Daglig leder (DL) 
Leder orienterer om prosessen om ansettelse 
av daglig leder i OIF. 
Første,- og andregangs intervju avholdt. En 
person innkalt til 2. gangs intervju. En 
kandidat skiller seg ut. Orientering om denne 
personens svar og kvalifikasjoner gis til styre 
i et orienteringsmøte mandag 29. mai. 
 

Orienteringen tas til etterretning.  
Styret møter til orienteringsmøte mandag 29. 
mai kl. 20:00 i klubbhuset. 
 

27/17 Status flerbrukshus: 
Leder orienterer om status og fremdrift av 
flerbrukshus. Graving startet siste uke. Mål 
om tett underetasje før ferien. Noe 
overforbruk på konsulenter hittil i perioden.  
Mulig å ta inn en del på dette på 
dugnadssiden. Følges nøye opp. Leieavtale 
med Røde kors og Aktivum inngått. Orkdal 
Janitsjar gjenstår. 

Orienteringen tas til etterretning. 

28/17 Fordeling av sponsormidler: 
Forslag til fordeling av årets sponsormidler 
fremlagt av kasserer. 
Tidligere vedtatt modell brukes. 75% av 
innkomne sponsormidler fordeles  mellom 
avdelingene. Deles med aktivitet og 
omsetning som fordelingsnøkkel. 

Fordelingen vedtatt 

29/17 Nytt styremedlem i IKAS    (Idrettsparken 
Kunstgress AS): 
Ove Aanonsen foreslås som nytt 
styremedlem fra OIF til IKAS. Erstatter Knut 
Even Wormdal. 

Forlaget vedtatt 

30/17 Orienteringssaker: 
1. Beredskapsplan for OIF 

Det bør lages en beredskapsplan for 
OIF som beskriver OIF’s håndtering 
av diverse hendelser. Det er ønskelig 
at Odd Håkon Bach presenteres en 

 
1.Odd Håkon Bach inviteres til kommende 
møte for en presentasjon av mulig mal for 
beredskapsplan i OIF 
 
 



mulig mal på kommende 
avdelingsmøte.  

2. Kortsiktig lån til OIF Fotball 
Pga. dårlig likviditet på nåværende 
tidspunkt er det innvilget et kortsiktig 
lån på kr. 100.000 til OIF fotball for 
betaling av bl.a. påmelding til 
Norway Cup for en del lag. 

3. Antidoping 
OIF bør bli en del av «Rent 
Idrettslag» Kontaktperson plukkes ut 
og det bør startes en jobb mot å bli 
sertifisert/godkjent. 

4. Politiattester 
Oppfølging av politiattester er 
delegert til avdelingene. Hovedstyret 
må ha en oversikt over status på dette 
i avdelingene. 

 
 
2. Lånet innbetales med at kr. 100 000 
trekkes fra sponsormidlene som skal til 
fordeling. 
 
 
 
 
3.John Ivar Evjen kontaktes og forespørres 
som mulig kontaktperson inn mot 
kommunen. 
 
 
4. Avdelingene melder status på dette i neste 
avdelingsmøte 14. juni. Settes opp som sak. 

31/17 Eventuelt: 
1. Bruk av klubbhus som 

miljøfaktor. 
Hvordan få klubbhuset til å bli et 
treffsted som er åpent med salg, tv 
og mulig å sitte inne? 
 

2. xx 

 
1. Avdelingene utfordres på neste 

avdelingsmøte. Settes opp som sak i 
avdelingsmøtet den 14. juni. 
 
 
 

2. xx 
 
Neste styremøte: Onsdag 23.08.17 kl. 19.00 i Klubbhuset. 
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