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Sak nr. Sak 

Bakgrunn for saken 

Vedtak 

20/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent 

21/12 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.08.2011 Godkjent 

22/12 Status drift av klubbhuset 

Hallvard Erlandsen orienterte: Henvendelse fra 

Mødreforeningen (innvandrerkvinner og –barn) om lån 

av Klubbhuset to ganger i måneden på dagtid. 

Forefallende arbeid/vasking mer aktuelt enn å betale 

leie. 

Hallvard Erlandsen 

inngår avtale om 

betingelser for utlån. 

23/12 Status drift av Idrettsparken 

Rudolf Gjengstø og Øyvind Togstad orienterte: Det 

er gjort betydelige investeringer i utstyr i år. Mindre 

behov neste år. Bjørketrær i skråningen under Nedre 

Rømme er felt. Det åpner opp parken og gjøre drifta 

enklere. Tar sikte på å grave opp stubber og så til 

etter felling flere steder. 

Tatt til orientering. 

24/12 Prosjekter i Idrettsparken 

Øyvind Togstad orienterte: 

* Friidrettsanlegget: Per dato gjenstår merking av 

kunstdekket, asfaltering ved Klubbhuset, flomlys og 

gjerde. Det tas sikte på dugnad med oppsetting av 

gjerde 7-8.september. Bra framdrift innenfor 

økonomisk ramme. 

* Kunstgras på ballsletta: Avventer endelig avklaring 

fra KKD om at det kan søkes på spillemidler for 

undervarme.  

*Tennisbanen: Nytt gjerde og nye nett satt opp på 

dugnad. Området er ryddet og spilleflatene spylt. 

Kostnader er større enn det kommunale tilskuddet på 

50 000 kr. Orkdal AUF og Orkdal Ungdomsråd 

invitert til å inngå avtale om rydding og renhold. 

Ungdomsrådet har foreløpig ikke svart eller møtt. 

Tatt til orientering 

25/12 SD-anlegg (sentral driftsstyring) i Idrettsparken 

Det er behov for varmepumpe i Klubbhuset for å 

redusere el-kostnader, og aktuelt med samordnet 

adgangskontroll og brann- og innbruddssikring i alle 

bygninger. 

Hallvard Erlandsen 

legger fram forslag til 

teknisk løsning med 

kostnadsoverslag på 

neste møte. 
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26/12 Roller og ansvar - OIF Anlegg vs hovedstyret 

Hovedstyret har behandlet spørsmål vi mener ligger 

inn under OIF Anleggs ansvarsområde. Det er behov 

for nærmere avklaring. 

Øyvind Togstad ber 

om møte mellom OIF 

Anleggs styre og 

hovedstyret for å 

avklare roller og 

ansvar.  

27/12 Banebruk – treninger og kamper høsten 2012 

Øyvind Togstad orienterte: Oppsett er klart. 

Tatt til orientering 
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