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Andreas Helbæk (stikom.), Tor Erik Sørensen (svømming),
Thomas N. Pedersen (atlet), Stein Atle Gangås (fotball),
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Ove Aanonsen

Begrunnelse
Rudolf Larsen ønsket velkommen til julemøte, som det er blitt en tradisjon å
arrangere i Ulvåshytta.
Kjøp av salong
Tillitsvalgt i OIF tilbyr OIF en brukt salong til kr. 2 500 for plassering i
klubbhuset. Møtet mener OIF skal benytte seg av tilbudet.
Klubbhuset
Thomas N. Pedersen opplyste om at to urinaler som ble demontert av Orkdal
Kommune under leieavtalen om klubbhuset, enda ikke var montert etter
leieavtalens opphør.
Yttermoan Vel – Boliger for vanskeligstilte.
Det er mottatt henvendelse fra representant i Yttermoan Velforening om OIF
kan engasjere seg mot etablering av bolig for vanskeligstilte på området
mellom OTI-sentret og tidligere Sponplaten.
Avdelingsmøtet mener det ikke er grunnlag for OIF å avgi uttalelse i saken.
Møte med Evjen skole
Evjen skole var involvert i en avtale mellom OIL og OIF om fotballaktivitet
for elever ved Evjen skole utenom skoletid. Avtalen mellom OIL og OIF var
inngått i 1999 med ny presisering i 2004.
Fotballstyret i OIF har tatt kontakt med OIL, med ønske om å tilby elever
innen skolekretsen å delta i OIFs fotballtilbud.
Det blir holdt møte med rektor og foreldreutvalg ved skolen og OIL den
13. des.
Utvidelse av klubbhuset i Idrettsparken
Det er 3 år på rad sendt søknad om spillemidler for utvidelse og
rehabilitering av klubbhuset. Det vil bli igangsatt utbedring av
friidrettsanlegget i IP snart. Orkdal Kommune har avsatt i budsjettet for
2011 kr. 1.0 mill., det foreligger mulig sponsoravtale på 1.5 mill og anlegget
vil være spillemiddelberettiget med 1.5 mill. Det er beregnet en
utbyggingskostnad på ca. kr. 5.0 mill, som innebærer behov for ytterligere
finansiering med ca. 1.0 mill.

Samtidig er det fra Orkla FK uttalt at det er mulig all aktivitet for klubben
flyttes til Orkdalsbanken stadion.
Spørsmålet er da om det skal avventes avklaring om rehabilitering av
friidrettsarenaen og øvrige endringer på Nesdre Rømme/Idrettsparken før
endelig utbygging realiseres.
Møtet mener utbygging av klubbhuset avventes.
Orkanger-Idrett
Orkanger-Idrett er ferdigprodusert, og klar for distribusjon f.k. helg.
Svømmehallen på Orkanger
Svømmehallen på Orkanger er stengt til skolestart i januar 2011 på grunn av
dårlig vannkvalitet.
Nedre Rømme nærmiljøanlegg
Orkanger Aktivum og OIF samarbeider om montering av lys og oppkjøring
av skiløype på Nedre Rømme/Idrettsparken.
Det er behov for at en av OIFs snøscootere plasseres tilgjengelig for
oppkjøring av løype. Scooter kan eventuelt parkeres i OIFs lager på
Nedre Rømme.
Møtet slutter seg til at en av scooterne i Ulvåsen kan overføres til
Idrettsparken.
Fordeling av fellesinntekter
Det ble reist spørsmål om når OIFs fellesinntekter fordeles etter vedtstt
fordelingsnøkkel. Kasserer Tor Bach orienterte om den videre prosessen.
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