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Tilstede Øyvind Togstad, Hallvard Erlandsen, Rudolf Gjengstø, Rolf Bj. 

Semb, Hans Kringstad 

Meldt fravær  
 

Sak nr. Sak 

Bakgrunn for saken 

Vedtak 

35/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjent 

36/12 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.10.2012 Godkjent 

37/12 Status drift av klubbhuset 

Hallvard Erlandsen og Rolf Bj. Semb orienterte: 

Svært høy utleie og tilbakebetaling av 35 000 kr fra 

hovedlaget gir drift med et lite underskudd for 2012. 

I et normalår vil Klubbhuset gå med 40-50 000 i 

minus. Dette må OIF Anlegg få dekt inn via internleie 

eller direkte tilskudd. Flertallspartiene i Orkdal 

foreslår å øke det årlige driftstilskuddet til OIF med 

100 000 kr. 

Varmepumpe vil redusere strømutgiftene. Hallvard 

Erlandsen har innhentet pris på varmepumpe og på 

system for trådløs styring av varme, som kan 

kombineres med adgangskontroll og innbruddssikring. 

Klubbhuset trenger også servise/bestikk ved utleie. 

OIF Anlegg 

utarbeider tre 

separate søknader om 

at hovedlaget vedtar 

følgende investeringer 

i budsjettet 2013: 

1. Varmepumpe. 

2. Trådløst 

styringssystem for 

varme, kombinert med 

adgangskontroll mv. 

3. Nytt servise og 

bestikk. 

 

38/12 Status drift av Idrettsparken 

Øyvind Togstad og Rolf Bj. Semb orienterte: Drift av 

Idrettsparken går med underskudd i år. Det skyldes 

delvis tunge investeringer, men det er behov for økt 

tilskudd. Også behov for avklaring om OIF Anlegg 

eller de enkelte avdelingene som bruker parken skal 

betale for renovasjon mv. 

Tatt til orientering. 

39/12 Prosjekter i Idrettsparken 

Øyvind Togstad orienterte: 

* Friidrettsanlegget: 

 Noe mindre arbeid gjenstår, bla topplank på gjerdet. 

Frist ble satt til 1.desember, men dugnad er ikke 

utført. Må gjøres til våren. 

* Kunstgras på ballsletta: 

Styringsgruppe med representanter for hovedlaget 

og fotball overtar hovedansvaret. OIF Anlegg er også 

invitert til å oppnevne en representant i gruppa. 

Arbeid med finansiering pågår. Det må engasjeres en 

prosjektleder. 

Øyvind Togstad ledet en orientering om prosjektet 

Svein M. Haarsaker 

går inn i 

styringsgruppa for ny 

kunstgrasbane på 

vegne av OIF Anlegg. 
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28.november etter at fotball hadde etterlyst mer 

informasjon om rollefordeling og framdrift. 

40/12 Budsjett 2013 

Rolf Bj. Semb har laget utkast basert på erfaringer 

fra første hele driftsår.  Noen justeringer foretatt 

på møtet. 

Rolf Bj. Semb 

utarbeider endelig 

forslag til budsjett, 

som legges fram for 

hovedstyret. 

41/12 Årsmøte 

Årsmøtet for 2012 blir OIF Anleggs første.  

Hovedstyret i OIF fungerer som valgkomité før 

årsmøtet. Årsmøtet oppnevner ordinær valgkomité. 

OIF Anlegg avvikler 

årsmøte mandag 

18.02.13 kl. 19.30 i 

Klubbhuset. 

42/12 Eventuelt – husleiesatser i Klubbhuset 

Behov for å justere satsene for private arrangement. 

Leie av hele huset 

øker fra 1 500 til 

2 000 kr. Hallvard 

Erlandsen får fullmakt 

til å justere andre 

satser. 
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