
REFERAT FRA STYREMØTE 15.11.2017 

 
Avdeling Hovedlaget 

Dato  15.11.2017          Kl. 19:00                          Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Geir Knutzen, Ove Aanonsen, Hermann Lund, Lars Arne Lien, Anita G. 

Mæhlen, Atle O. Sognli, Berit Solem, Anders R. Skjøld (DL)   

Meldt fravær Karin L. Røttereng, Anne-Kristin Fjellstad, Tor Bach,   

Ikke møtt  

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

57/17 Status tidligere saker 

Gjennomgang av status og fremdrift på åpne 

saker etter tidligere styremøter.  

Gjennomgang utført og status oppdatert. 

 

58/17 Informasjon fra Daglig leder (DL) 

Har deltatt på flere styremøter i avdelingen 

og diverse arrangement for å bli kjent med 

OIF. Møte med sponsorer. 

Jobber med spillemiddelsøknader.   

Orienteringen tas til etterretning. 

 

59/17 Status flerbrukshus: 

Leder: jobber med å endre 

spillemiddelsøknad. Søknader slås sammen. 

God fremdrift og greit oppmøte på dugnader.  

Kan fremdeles bli flere på dugnad fra flere 

avdelinger. Ligger litt foran skjema. 

Fremdeles noen søknader om støtte som ikke 

avgjøres før litt frem i tid. Ingen endring i 

forhold til Orkdal Janitsjar. 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

 

60/17 Status økonomi pr. 31.10.17: 

Ingen orientering,- kasserer ikke tilstede. 

Orientering om økonomisk status på neste 

møte. 

 

61/17 Politiattester: 

Ansvarlig politiattester orientert om status.  

Mangler fremdeles fra noen avdelinger etter 

flere purringer. 

Følger opp med purring til avdelingene. 

62/17 Innkomne saker: 

1. Ombygging av hovedfordeling: 

Tilbud fra Proff El&IT på 

ombygging/oppdeling av strømkurser for 

baner i idrettsparken på kr 38.730 inkl. 

mva. 

2. Samarbeidsavtale Bårdshaug Herregård  

Avtale om tilskudd i hht. antall 

medlemmer og provisjon på 

overnattingsdøgn der OIF er arrangør av 

idrettsarrangement. 

 

 

3. Turn: Søknad om støtte til temakveld 

«Kroppspress/kosthold/Idrettsglede» 

Foredrag fra lege om kroppspress og det å 

være perfekt.  

Styret synes det er et godt initiativ og 

 

1. Vedtak: 

Avklares med IKAS.  

 

 

 

2. Vedtak: 

Styret anbefaler at det inngår avtale med 

Bårdshaug Herregård som fremvist i 

styremøte. 

 

 

 

3. Vedtak: 

Styret tar kontakt med kommunenen 

representant for anti doping og sjekker 

muligheten for et felles arrangement for 

flere idrettslag. 



syneds dette bør ses i sammenheng med 

bl.a anti-doping arbeidet i kommunen og 

idrettslagene. 

63/17 Orienteringssaker: 

1. Toppidrettsuken: 

lite aktuelt med kr 500.000 i tilskudd fra 

Orkdal Kommune. Vurderer søknad på 

250.000 og ser etter andre sponsorer. 

OIF vil ha garantier på at det filmes og 

blir aktivitet på Orkanger og 

Idrettsparken. 

2. Sponsoravtaler  

Sponsoravtaler må gjøre kjent i 

avdelingene med tanke på lojalitet og 

forpliktelser OIF har overfor sine store 

sponsorer.  

3. Skole/fritidsordning OIF 

OIF fotball ønsker å starte en 

skole/fritidsordning, mest relatert til 

fotballaktivitet, men også andre 

aktiviteter. 

Styret er ikke avvisende til dette men må 

ha litt flere opplysninger om dette. 

4. Aktivitetslederkurs i friidrett 

Styret vil se på muligheten til å avholde et 

slikt kurs i OIF med tanke på å prøve å få 

til noe aktivitet i en friidrettsavdeling. 

Styret vil kontakte STFK for å avtale 

tidspunkt for et mulig kurs. 

5. Rapport fra styremøte i IKAS 

Styremøte berammet 13.11 i Klubbhuset 

Orkanger IF.  

Offisielt styremøte ikke avfhold pga 

sykdom styreleder. Kort gjennomgang av 

noen saker med styremedlemmer ble gjort. 

-El-anlegg Orkla kunstgress, innkjøp av 

gummiutlegger, lysanlegg, status pumpe 

er noen av sakene som vil bli diskutert i 

neste styremøte.  

 

1. Vedtak: 

Styret positiv til deltakelse på søknad om 

tilskudd. OIF må ha skriftlige garantier 

på at det filmes og blir aktivitet i 

Idrettsparken fra Orkdal Il og 

Toppidrettsveka. 

 

 

2. Daglig leder Sponsoravtalene sendes ut 

til avdelingene (uten summer) og 

gjennomgås på kommende 

avdelingsmøte. 

 

3. OIF fotball orienterer om saken på neste 

styre,- eller avdelingsmøte før styret kan 

ta en beslutning. 

 

 

 

 

4. Styrets leder tar kontakt med STFK for 

avtale dato og innhold for 

aktivitetslederkurs. 

 

 

 

 

5. Orienteringen tas til etterretning 

 

 

 

 

64/17 Eventuelt: 

1. Bråttåbjønn. 

Dette ble avlyst i fjor. Styret lurer på om 

hva som er planen med dette 

arrangementet fremover. 

2. Medlemsverving: 

Det bør være et potensiale for å få opp 

medlemstallet i OIF. Det burde være en 

beskrivelse i OIF idrett bl. a om hvordan 

man kan bli medlem i OIF. 

 

1. Vedtak: 

Kontakt med avdeling Ski om hva som 

er plan med Bråttåbjønn fremover. 

 

2. Skrive noe om medlemsverving i et av 

de nærmeste Orkanger Idrett og på 

hjemmeside. 

 

 

 

 



 

 

Neste styremøte: Onsdag 13.12 kl. 17.00 i Ulvåshytta. (kombineres med avdelingsmøte) 

 

 

 

.......................................     ...........................................     ........................................... 

Geir Knutzen         Ove Aanonsen (referent)   Hermann Lund 

 

 

.................................... .............................................    ……………………………  

Anita Gjerstad Mæhlen   Lars Arne Lien       Berit Solem 

 

 

……………………..  ……………………………    ……………………………  

Atle O. Sognli  

 

 

 

………………………. …………………………… 

Anders R. Skjøld (DL) 

 


