
REFERAT FRA STYREMØTE 

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato Kl.:    18.00              Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Tor Bach, Eivind Ross, Marit Mjøen, 

Rudolf Larsen, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 

Thomas N. Pedersen deltok under sak 63/13. 

Meldt fravær Unn Knudsen 

Ikke møtt  

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

 

     

   

 

  63/13 

 

Tyveri under Tine-stafetten. 

Thomas N. Pedersen orienterte om 

tyveri av diverse varer og utstyr 

under Tine-stafetten 14.05.2013. 

Det er avdekket hvem som har 

foretatt ulovlighetene. Tyveriene 

utgjør tap til en verdi av ca. kr. 600. 

Skolen ønsker at saken anmeldes. 

John Ivar Evjen anmelder saken. 

     

     

 

 

 

   64/13 

Kjøp av lydanlegg. 

Det er stor aktivitet i Idrettsparken 

på flere arenaer. Eksisterende anlegg 

fungerer ikke tilfredsstillende. Det er 

vurdert å skaffe lydanlegg som kan 

anvendes mot ulike arenaer, uten at 

andre arenaer blir del av lyd-

forholdet. Et slikt anlegg kan ved 

full utnyttelse dekke hele Idretts-

parken ved større arrangement. 

Det anskaffes lydanlegg med en 

kostnad inntil kr. 300 000. 

Utgiftføres på prosjekt kunstgressbane. 

     

 

     

 

   65/13 

 

    

Profileringsfilm 

Marit Mjøen og Geir Knutzen har 

vært i møte med Gammaglimt, som 

har laget et forslag, som kan utgjøre 

en presentasjon på 6 – 8 min. 

Det er nødvendig å bruke noe tid på 

produksjonen, slik at den dekker 

avdelingenes aktiviteter på en god 

måte.  

Tilbud fra Gammaglimt aksepteres med 

inntil kr. 50 000 inkl. merv.avg. 

       

 

   

   66 /13 

Orkdal kommunes 50-års-

markering, deltagelse. 

Det tilbys plass for profilering ved 

kommunenes jubileumsutstilling på 

Orkdal Rådhus 11. – 20. juni. 

OIF har materiell på lager som kan 

benyttes. 

Det gis positiv tilbakemelding på å 

delta med utstilling for profilering av 

OIF. 



     

 

 

    67/13 

Kunstgressbane 

Det er mottatt anbud på leveranse av 

kunstgress. Prosjektleder Sven Aune 

ønsker et møte for avklaring og valg 

av anbyder. Svein Aune kommer til 

et møte med styringsgruppa i uke 

21. 

Styringsgruppa gis fullmakt til å foreta 

valg av anbyder etter innstilling fra 

Sven Aune. 

     

 

     

 

 

 

 

 

   68/13 

Avtalen om kunstgressbaner 

mellom OIF – Orkdal Kommune 

og Orkla FK. 

Øyvind Togstad har vært i flere 

drøftingsmøter med Orkdal 

Kommune og Orkla FK. Det er 

tidligere laget forslag til 

samarbeidsavtale om eierskap og 

drift av ny og gammel 

kunstgressbane. Det kan være 

aktuelt å etablere et AS, for eierskap 

og drift. Avtalen er ikke behandlet 

tilstrekkelig til å kunne fatte vedtak. 

Styret mener det er riktig at 

fotballavdelinga får avtaleforslaget 

til vurdering. 

Hovedstyret slutter seg til framlagt 

forslag under forutsetning av tilslutning 

fra styret i fotballavdelingen.  

     

 

     

 

    69/13 

Orienteringssaker 

-Orkanger-Idrett leveres rode- 

 mannskap for distribusjon i uke 22. 

-OIFs fane er sendt til reparasjon, og 

 ferdigstilles til åpning av friidretts-   

 anlegget 22. juni 2013. 

-Første treningskveld i friidrett er 

 tirsdag 28. mai 2013.  

 

 

 

.................................... ...........................................     ........................................... 

      John Ivar Evjen   Geir Knutzen       Tor Bach  

       

 

.................................... .............................................      ........................................... 

          Eivind Ross             Marit Mjøen       Rudolf Larsen 

 

 

           …………………….. 

Knut Even Wormdal 

           Referent 

 

 



 


