
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 23.08.2017 

 
Avdeling Hovedlaget 

Dato  27.09.2017          Kl. 17:00                          Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

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

Mæhlen, Tor Bach,  Berit Solem, ,   

Meldt fravær Atle O. Sognli, Anne-Kristin Fjellstad, Karin L. Røttereng 

Ikke møtt  

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

41/17 Status tidligere saker 

Gjennomgang av status og fremdrift på åpne 

saker etter tidligere styremøter.  

Gjennomgang utført og status oppdatert. 

 

42/17 Status Daglig leder (DL) 

Introduksjonsplan: 

Begynner 2. oktober. Leder og kasserer tar 

imot og har laget en introduksjonsplan og 

aktuelle oppgaver for de nærmeste ukene. 

Møte med avdelingslederne planlegges for 

introduksjon.  

 

Orienteringen tas til etterretning. 

Avdelingene oppfordres til å kalle inn DL på 

kommende styremøter.  

 

43/17 Status flerbrukshus: 

Flerbrukshus.  Fremdrift i hht. plan. Reisverk 

er straks oppe. Dugnadslister under 

utarbeidelse. Flere søknader om økonomisk 

støtte er laget og sendt. Orkdal janitsjar skal 

ha møte med kommunene før avklaring mot 

leie i flerbrukshus. 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

44/17 Status økonomi pr. 31.08.17: 

Status utsettes. Noen avdelinger ikke sendt 

inn bilag. 

Ny oppdatert status på neste styremøte 

18.12.2017. 

 

45/17 Politiattester: 

Retningslinjer og mal utarbeidet. Utsendt til 

avdelingene for innspill. Ingen 3-årsgrense 

for politiattester. 

Anita Gjerstad Mæhlen får inn oversikter fra 

avdelingene over personer som har 

politiattester og lager et OIF-register for 

dette samlet for alle avdelinger.. 

46/17 Innkomne saker: 

1. Forespørsel om støtte til treningsleir 

fra OIF fotball. OIF fotball søker 

hovedstyret om støtte på kr. 10.000,- 

for treningsleir for damelaget. 

2. Samarbeid OIL Toppidrettsuka 2018. 

OIL ber OIF om samarbeide på 

søknad til Orkdal Kommune på kr 

500.000,- for å avvikle 

Toppidrettsuka i Knyken. OIF vil bli 

godgjort med minimum 50.000,- for å 

være samarbeidspartner på dette. 

Søknad vedlagt.  

3. Søknad fra Strandafestivalen om 

 

1. Ingen tradisjon for støtte til 

treningsleir. Søknad avslås. 

 

 

2. OIF vil ta kontakt med OIL for å 

avklare hva dette innebærer for OIF 

 

 

 

 

 

 

3. Søknad gjennomgått. OIF tar møte 



 

 

festival i Idrettsparken 

OIF skal ha kr. 40.000,- for leie av 

området. Forsikring skal tegnes 

sekundert en økonomisk garanti ved 

en innbetaling på en depositumkonto 

på kr 50.000,-. I tillegg skal det 

forhandles på prosenter av solgte 

billetter over 3000 billetter eller 10 av 

overskudd. 

4. Fjerning av trer i skråning nord for 

hovedbane. 

OIF anlegg vil fjerne tre trær som 

«forsøpler» friidrettsbanen med 

barnåler. 

med Strandafestivalen for endelige 

avklaringer. Leder, nesteleder og 

kasserere får fullmakt til å 

sluttforhandle avtalen i hht. føringer 

fra styret. 

 

 

 

 

4. Styret tar en befaring med Anlegg for 

å se hva dette innebærer. Status på 

trær og bane tas opp med de før 

avgjørelse om fjerning av noen av 

trærne. 

47/17 Orienteringssaker: 

1. Beredskapsplan: 

Beredskapsplan under utarbeidelse. 

Ove Aanonsen og Karin Røttereng 

har hatt et møte for å utarbeide en 

liste/oversikt over punkter som skal 

være med i en beredskapsplan. 

 

 

1. Beredskapsplan: Karin Røttereng 

tar med utkast 1 og går igjennom 

med person i Orkdal kommune som 

bl.a. har jobbet med 

beredskapsplaner for å kvalitetssikre 

at det er riktige punkter å ha med i 

videre arbeidet. 

48/17 Eventuelt: 

1. Organisasjonskart. 

Kan organisasjonskart synligjøre 

forskjellen på sport og støtte? 

 

 

1. Se på muligheten til å synligjøre 

organisasjonskartet slik at man ser 

forskjell på aktive avdelinger innenfor 

sport og hva som er støttefunksjoner i 

OIF 

 

Neste styremøte: Onsdag 18.10 kl. 19.00 i Klubbhuset. 

 

Vedlegg: 

• 46/17 Sak 2. Samarbeide om søknad til Orkdal Kommune om 

økonomisk støtte til toppidrettsuka. 
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