Forslag til OIFs årsmøte 25. Mars 2009:
Forslag 1: Lov for Orkanger Idrettsforening
Styrets innstilling:
Årsmøtet slutter seg til framlagt forslag til revidert Lov for Orkanger Idrettsforening.
Begrunnelse:
I henhold til vedtak gjort i Norges Idrettsforbunds Idrettsstyre 28.11.2007:
Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte
idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov §§ 10-5 og 2-15.
Forslag 2: Rehabilitering/utvidelse av OIFs klubbhus i Idrettsparken.
Styrets innstilling:
Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å utarbeide planer for rehabilitering/utvidelse av OIFs
klubbhus i Idrettsparken. Videre gir årsmøtet hovedstyret fullmakt til å oppta lån innenfor en
ramme på kr. 500.000 til prosjektet. Det søkes om spillemidler til delvis dekning av
prosjektet.
Begrunnelse:
OIFs klubbhus har vært utleid til Orkdal kommune til barnehageformål Leieforholdet har vart
fra 01.08.2006 til 01.08.2009. Det er derfor nødvendig med en betydelig rehabilitering og evt.
utvidelse av klubbhuset for eget bruk og til utleie. Som grunnkapital for arbeidene har laget
avsattt ca. kr. 400.000 i form av leieinntekter. I tillegg søkes om delvis dekning av totale
kostnader i form av spillemidler.
Forslag 3: Bygging av ny ”Olavsbu” ved Ulvåshytta.
Styrets innstilling:
Årsmøtet godkjenner planer for bygging av ny ”Olavsbu”, service- og garasjebygg i Ulvåsen.
Prosjektet er kostnadsberegnet til kr. 1.450.000 i henhold til spillemiddelsøknad 2008.
Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til opptak av lån på inntil kr. 436.000. Byggesøknad sendes
Skaun kommune for godkjenning for oppstart av prosjektet i 2010.
Begrunnelse:
Dagens ”Olavsbu”, service- og garasjebygg som ble bygd i 1990/91, består av en gammel
”Vigor-brakke” med påbygg. Huset er i dårlig forfatning i tillegg til at garasje-delen er for
liten til at den nye løypemaskina får plass. Det er derfor helt nødvendig å få erstattet dagens
servicebygg med et større og mer tidsmessig bygg. Prosjektet er et stort løft for OIF, og
beregnet dugnadsinnsats i prosjektet er på hele 530.000 kroner. Søknaden om spillemidler vil
dekke 484.000 kroner av totalkostnaden på 1.450.000 kroner.

