
 
Orkanger Idrettsforening, Anleggsavdelingen 

Protokoll fra styremøte 7/4 2014 kl. 17.00 på Nedre Rømme 
 

 

Tilstede Øyvind Togstad, Rudolf Gjengstø, Rolf Bj. Semb, Hans 

Kringstad, Tor Arne Opphaug, Ove Aanonsen og Hans Kringstad 

Meldt fravær  
 

Sak nr. Sak 

Bakgrunn for saken 

Vedtak 

01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjent 

02/14 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.10.2013 Godkjent av styret på 

årsmøtet 17.02.2014 

03/14 Status Klubbhuset, drift og rehabilitering 

Rolf Bj. Semb og Tor Arne Opphaug orienterte: Ca 

180 000 kr. brukt på oppussing. Mangler ca 60 000 

for å dekke hele investeringen, men inntekter 

kommer fra ekstern utleie og fra avdelingene. 

Noe innkjøp av kjøkkenutstyr gjenstår. 

Prisliste, leiekontrakt/-rutiner og kalender legges 

snart ut på nettsida. 

 

Tatt til orientering 

04/14 Status drift av Idrettsparken 

Rolf Bj. Semb og Rudolf Gjengstø orienterte.  

Tatt til orientering. 

05/14 Prosjekter i Idrettsparken 

* Friidrettsanlegget: 

En mindre skade på kunstdekket må repareres. 

*Tennisbanen:  

Nye påler må opp og banen må spyles før seseongen. 

Større investeringer avventes inntil ny plan for 

arealbruk i Idrettsparken foreligger. 

* Kunstgressbanen, framdrift:  

Øyvind Togstad orienterte. Framdriftsplan er klar. 

Orkla Maskin starter arbeid i april. Dugnad med 

gjerde i løpet av sommeren. Strekningen fra J. O. 

Rømmesmos vei og gjennom Idrettsparken blir 

asfaltert. 

Rudolf Gjengstø tar 

ansvar for reparasjon 

av dekket på 

friidrettsbanen. 

Ove Aanonsen gjør 

tennisbanen klar. 

06/14 Investeringer i Idrettsparken 

Behov for kunstgjødselspreder. 

OIF Anlegg kjøper 

gjødselspreder til ca 

10 000 kr. 

07/14 Bruk av baneflater – fordeling av kamper og 

treninger 

Øyvind Togstad orienterte: Anleggsarbeidet i 

vår/sommer vil kreve fleksibilitet fra brukerne. 

Avtale om bruk av Glimts bane, i tillegg til at 

balløkker og muligens Orklahallen må tas i bruk.  

Tatt til orientering. 
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Likevel får hovedbanen og slitebanen stor belastning. 

Åpning av disse banene skjer ca 15.mai. 

7er- og 5er-mål som er lagret ved hovedbanen må 

låses. Rudolf utfører. 

08/14 Eventuelt – stenging av veien ved Nedre Rømme 

Øyvind Togstad orienterte: Vegbom ved skibrua må 

flyttes fram mot avkjørsel Kjell M. Hansen for å 

unngå kjøring/parkering foran verksted og lager.  

Tatt til orientering 
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