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Sak nr. Sak 

Bakgrunn for saken 

Vedtak 

  6/18 Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjent 

  7/18 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.08.2017 Godkjent 

  8/18 Parkliv 2019 

Hovedstyret har mottatt søknad fra Parkliv om leie 

av idrettsparken i 2019, og ønsker tilbakemelding fra 

OIF anlegg på hvilke erfaringer de opplevde fra 2018 

og nye løsninger/endringer for 2019.  

Det var mye arbeid ved første arrangement, men 

bedre tilrettelegging i år gjør at det vil bli mindre 

belastning på OIF anlegg. 

OIF anlegg er positive 

til søknaden fra 

Parkliv. OIF anlegg 

ønsker bedre dekning 

med kjøreplater under 

scenene og alle 

transportveier for 

utstyr 

 

 9/18 Status Anlegg 

Fått rekruttert inn nye folk, garasjegjengen består 

nå av seks faste. 

Alle kummer i Idrettsparken er nå tømt og det er 

satt ned i filter for gummigranulat. 

Det er satt ned i stengsler mot gangveien under 

gjerdene. 

God økonomistyring i 2018. 

Tatt til orientering. 

10/18 Innkjøp 2019 

Det er behov for brøyteskjær, trommel for 

gummigranulat og sofagrupper til klubbhuset. Arne 

Opphaug orienterte:  

Tatt til orientering. 

11/18 Retningslinjer for utleie av Klubbhus,  

Grethe V. Vullum orienterte. 

*Prisjustering fra 

01.01.2019 

*Grethe utarbeider 

standard kontrakt for 

alle som skal leie 

klubbhuset. 

*Regelverket justeres 

*Anders tar opp 

pynting av klubbhus på 

julemøte til 

hovedlaget i Ulvåsen. 
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12/18 Eventuelt 

1. Se på muligheten for å fjerne rød brakke i løpet av 

våren. 

2. Legge platting ved kioskvogn 

3. Innkjøp av minimum to industritrapper til bruk for 

OIF anlegg+Flerbrukshus. 

4. Se på muligheten for å legge inn vann/strøm i 

kioskvogn. 

5. Anders undersøker med Tor og kommunen utkjøp 

av gammel traktor. 

2. Kasserer setter av 

penger i budsjettet. 

 

3. OK. 

 

For øvrig tatt til 

orientering. 
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Ref, Anders Skjøld   

 


