
REFERAT FRA STYREMØTE 
 
Avdeling Hovedstyret 
Dato 19.08.2009.             Kl.:  18.00                 Sted:  Klubbhuset   
 
Tilstede 

Rudolf Larsen, Ove Aanonsen, Marte Fossvoll (sak 55/09),  
Morten Stub, Marit Mjøen, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 

Meldt fravær Geir Knutzen 
Ikke møtt  
 
 
Sak nr. 

Sak 
Bakgrunn for saken 

 
Vedtak 

 
 55/09 
 

Styreprotokoll fra 24.06.2009 
Gjennomgått sak for sak, med 
orientering fra leder om avklarte 
forhold. 

Styreprotokoll fra 24.06.2009 
godkjennes uten endringer. 

 
 
   
 
  56/09 

Ekstraordinært årsmøte 
Flere saker som er under utarbeidelse 
krever årsmøtebehandling. Det 
foreslås å avholde  ekstraordinært 
årsmøte for behandling av finansiering 
for utbygging på Nedre Rømme og 
Klubbhuset. Avtaler hvor Orkla FK 
inngår krever også 
årsmøtebehandløing.  

Det innkalles til ekstraordinært 
årsmøte 16.09.2009 kl. 18.00 i 
Klubbhuset. 

 
  57/09 
 

Oppstart ”klubbutvikling”  
Det har vært orientert om prosjektet i 
regi Sør-Trøndelag Idrettskrets under 
sak 25/09. Styret har mange store 
saker til behandling til høsten, og 
ønsker derfor å avvente 
gjennomføringen av prosjektet. 

Prosjektet ”klubbutvikling” 
gjennomføres, men utsettes til  
april 2010. 

 
   
 
  58/09 
 

Oppnevning av komite – stand 
Orkdalsmessa. 
OIF har meldt sin interesse i å delta 
med stand under tema ”frivilligheten” 
ved Orkdalsmessa 2009. Det må 
nedsettes en komite for forberedelse 
av stand. 

Følgende forespørres som komite for 
å utarbeide stand til Orkdalsmessa 
2009: 
Marit Mjøen, ansvarlig,  
Lene Landsem, Ove Aanonsen og  
Pål Ove Lilleberg. 

 
   
  59/09 
 

Søknad om fritak som styremedlem 
Laila Wold Snildal søker fritak som 
styremedlem av helsemessige forhold 
i familien. 

Søknaden imøtekommes.  
Marit Mjøen, som er 1. varamedlem, 
går inn i styret som fast styremedlem. 
Atle Olav Sognli blir 1. varamedlem.  

 
 
 

  



 
 
   
   60/09 
 
 

Orientering og status for 
forhandlingene OFK og OIL. 
Det er stor avstand mellom OIF og 
Orkla FK i forhandlingene om 
kunstgressbanen når det gjelder 
spørsmålet om likeverdige partnere. 
Nytt møte er planlagt til 27. august. 

Styret tar saken til orientering. 

 
    
 
 
 
 
  61/09 
 

Referatsaker 
-  OILs søknad til Orkdal Kommune  
    om 7 mill. til Knyken. 
-  Planer fra Asplan Viak for Bane 3  
    og klatrehall i Idrettsparken. 
-  Skriv fra samarbeidsutvalget  OIF, 
    OIL og Orkla FK til Sportslig  
    utvalg. 
-  Skiavdelingens forslag til bygge- 
    komite for ny Olavsbu. Olav  
    Jønsberg, Ingebrigt Ustad, Svein 
    Lorentzen og Atle Wormdal. 
-  Oversikt over politiattester sendt 
    avdelingslederne.  

 

 
   
 
  62/09 
 

Redningsselskapets innsamlings- 
aksjon. 
Det er mottatt henvendelse fra 
idrettskretsen om at Redningsselskapet 
ønsker bøssebærere til årets 
innsamlingsaksjon. 30% av 
innsamlede midler gis som provisjon. 

Henvendelsen sendes avdelingene til 
orientering. 

 
 
  63/09 
 

Treningsavgifter 
Styret har mottatt henvendelse fra 
foreldre som ber om at krav på 
treningsavgifter sendes utøverne ved 
sesongstart, og ikke etter at sesongen 
er over. 

Styret ber avdelingene om å skjerpe 
rutinene for tidlig innkreving av 
treningsavgifter. 
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