
 
Orkanger Idrettsforening, Anleggsavdelingen 

Protokoll fra styremøte 14/10 -13 kl. 17.00 på Nedre Rømme 
 

 

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

Semb, Ove Aanonsen, Hans Kringstad.  

I tillegg til styret deltok Tor Arne Opphaug på deler av møtet. 

Meldt fravær  
 

Sak nr. Sak 

Bakgrunn for saken 

Vedtak 

15/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent 

16/13 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.08.2013 Godkjent 

17/13 Status drift av klubbhuset 

Rolf Bj. Semb orienterte: Utgifter større enn 

inntekter. Minus 37 500 kr på drift hittil i år. 

Klubbhuset trenger 60-70 000 kr i ekstra inntekter 

pr år for bærekraftig drift. 

 

Teknisk rom: 

Øyvind Togstad orienterte: Behov for å flytte 

sikringsskap og dele kontrollrommet i to med et 

teknisk rom og et lager. Formål: Skjerme teknisk 

utstyr. 

Vedtak økonomi: Ove 

Aanonsen lager 

forslag til modell for 

fast overføring av 

midler fra OIF til 

Klubbhuset. Formålet 

er å oppnå balanse. 

Legges fram for 

hovedstyret. 

 

Vedtak teknisk rom: 

Hallvard Erlandsen 

kontakter Atle Østhus 

for flytting av 

sikringsskap før 

rommet deles. 

18/13 Status drift av Idrettsparken 

Rolf Bj. Semb orienterte: 61 800 kroner på konto. 

Drifta i Idrettsparken vil gå cirka i balanse i år. Det 

er gjort betydelige investeringer i utstyr.  

Togstad/Opphaug: Banene er i veldig god stand trass 

i bruk ut over normene. Godt vedlikehold og bra 

kontroll. 

Tatt til orientering. 

19/13 Prosjekter i Idrettsparken 

Øyvind Togstad orienterte: 

* OIF-garasjen. OIF Anlegg har ryddet, men andre 

roter. Ikke akseptabelt. 

* Nye kunstgressbaner: Lysmaster blir levert 

24.oktober. Orkla Maskin venter med gjerde og noe 

finish til dekket er lagt neste år. Sjuerbanen blir 

gjort ferdig først. Målet er at OIFs to baner og 

Orkla FKs bane skal være ferdige til 1.juli. 

* Framtidig trafikkavvikling og parkering: Orkdal 

Vedtak OIF –garasjen: 

OIF Anlegg ønsker å 

ha kontroll. Øyvind 

Togstad tar opp saken 

med daglig leder 

Rudolf Larsen. 

 

Øvrige saker tatt til 

orientering. 
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kommune lager plan. 

* Innbytterbokser slitebane og ny kunstgressbane: 

Jonny Krokstad tar ansvar for å bygge som ved 

hovedbanen. Tor Arne Opphaug har avtale om 

levering av seter som er skiftet ut på Ullevaal.  

* Den gamle kiosken skal rives. Orkla Maskin river 

for 6000 kr. 

* Tennisanlegget: OIF har fått støtte fra Orkdal 

kommune. Ove Aanonsen følger opp med tiltak.  

20/13 Banebruk våren 2014 

Tas opp på møte mellom OIF, OFK og Orkla Maskin. 

Tatt til orientering 

21/13 Eventuelt 

Julebord 

 

Vedtak: OIF Anlegg 

arrangerer julebord i 

Klubbhuset fredag 

13.desember.  
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