REFERAT FRA STYREMØTE 18.10.2017
Avdeling
Dato
Tilstede
Meldt fravær
Ikke møtt
Sak nr.
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Hovedlaget
18.10.2017
Kl. 19:00
Sted: Klubbhuset
Geir Knutzen, Ove Aanonsen, Hermann Lund, Lars Arne Lien, Anita G.
Mæhlen, Tor Bach, Berit Solem, Atle O. Sognli, , Karin L. Røttereng, Berit
Solem, Anders R. Skjøld
Anne-Kristin Fjellstad

Begrunnelse
Status tidligere saker
Gjennomgang av status og fremdrift på åpne
saker etter tidligere styremøter.
Informasjon fra Daglig leder (DL)
Daglig leder informert om: I gang fra 2.
oktober og brukt tid til å bli litt kjent med
OIF. Jobbet med klubbhåndbok. Skal ut i
avdelingene på avdelingsmøter og møter
styrene.
Status flerbrukshus:
God fremdrift og dugnad fungerer ok.
Mangler fremdeles dugnadslister fra flere
avdelinger. Purres. Ingen avklaring med
Orkdal janitsjar. Statusmøte i løpet av uke 43.
Egenkapital enda ikke på plass. Flere
søknader om støtte inne.
Status økonomi pr. 31.08.17:
Kasserer orienterte om status. Viser status på
-1,7 mill, men forklaringen er at bruk av
lånefinansiering ikke vises i regnskapet pr.
31.08. Store summer på andre kostnader i
flere avdelinger. God likviditet i de fleste
avdelinger.
Politiattester:
Ansvarlig politiattester orientert om status.
Mangler lister fra noen få avdelinger og
hvem som er politiattestansvarlig i noen
avdelinger.
Innkomne saker:
1. Toppidrettsuken:
Møte avholdt med Norway Events og
OIL. OIF oppfatter at arrangementet er
mest for å markedsføre Knyken. Lite
igjen for Idrettsparken. OIF kan få noe
inntekt på å delta på søknad til
kommunen. Søkt tilskudd fra kommunen
tas sannsynligvis ikke fra kultur, men
næringsbudsjett.

Vedtak
Gjennomgang utført og status oppdatert.
Fremdeles noen saker som er under arbeide
og ikke lukket.
Orienteringen tas til etterretning.

Orienteringen tas til etterretning.
Leder purrer avdelingene ifht dugnadslister.

Orienteringen tas til etterretning.
Avdelingene med størst summer på «andre
kostnader» redegjør i neste avdelingsmøte på
hva som ligger inne i dette. Varsles i
innkalling til neste avdelingsmøte.

Avdelinger purres på innsending av lister og
navn på politiattestansvarlig i avdelingen.

1. Vedtak:
Styret sjekker ut hva det er mulig å få ut
for OIF på avtalen og sikre at tilskudd fra
kommunen IKKE har innvirkning på
mulig fremtidig søknader fra OIF om
tilskudd til idrett og idrettsutstyr.

55/17

56/17

2. Sponsorutvalg OIF.
Styret mener det kan være fornuftig å
sette ned et sponsorutvalg som jobber
med å se på fremtidige sponsoravtaler.
Utvalget bør bestå av representanter for
de største avdelingene.
3. Tennisbanen.
Når det kommer nytt helsesenter tas
tennisbanene og det må vurderes å sette i
gang en prosess for å få etablert nytt
anlegg. Avtaler og eierskap til dagens
bane avklares.
Orienteringssaker:
1. Strandafestivalen:
Avtale inngått. Underskrevet
11.10.2017. Noen negative innspill
fra naboer om dette. OIF ikke
informert eller involvert i etablering
av festivalcamp i Gammelosen. OIF
fraskriver seg derfor ethvert ansvar i
forb. med camp i Gammelosen under
Parkliv 2018.
Eventuelt:
1. Sammen mot doping i Orkdal.
Styringsgruppen avholdt møter
ute at representanter fra
idrettslagene har møtt opp.
Foreslår at daglig ledere er det
som i fremtiden møter fra
idrettslagene.

2. Vedtak:
Sponsorutvalg etableres med tanke
på fremtidige sponsoravtaler.
Oppgave og mandat utarbeides.

3. Vedtak:
Styret tar møte med Orkdal
kommune for å avklare saken og
videre arbeide med en eventuell ny
tennisbane.
1. Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

1. Vedtak:
Daglig leder møter for OIF i fremtidige
møter

Neste styremøte: Onsdag 15.11 kl. 19.00 i Klubbhuset.
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