REFERAT FRA STYREMØTE 03.03.2021
Avdeling
Dato
Tilstede:
Meldt fravær
Ikke møtt
Sak nr.

Hovedlaget
03.03.2021
Kl. 18:00
Sted: Via Teams
Stein Ove Aanonsen, Tor Bach, Eivind Selven, Oda Sterten, Hege Berg, Karin
Røttereng, John Forvik, Kari Fossvoll, Atle Olav Sognli og Anders Skjøld (DL)
Hermann Lund

Begrunnelse

01/21

Referat styremøte 26.11.2020

02/21

Orienteringssaker;
Økonomi
- Tor Bach orienterte om
regnskapsrapporter per 31.12.20
- Tor B og Anders har i samarbeid med
Optimal Regnskap ryddet opp i gamle
fordringer.
- Tor B og Anders er på muligheten til
å bruke noe av årets resultat til å sette
av for fremtidige
investeringer/kostnader. Dette
avklares i samarbeid med Optimal
Regnskap og blir presentert for styret
ved neste styremøte.
- Alle avdelinger har levert inn forslag
til budsjett for 2021. Tor B og Anders
jobber videre med ferdigstillelse av
budsjettene og legger dette frem for
styret ved neste styremøte.
Status utredning IKAS
- Ove A orienterte om status for
utredning av IKAS.
Status korona i OIF
- Ove A orienterte om status vedr.
koronasituasjonen i OIF.
Strategi:
- Eivind Selven orientere om status for
strategiprosessen
- Utvalget jobber i samarbeid med Odd
Ustad å ferdigstille en
kommunikasjonsstrategi for hele OIF
- Arbeidsutvalget vil gjennomføre møte
med Odd Ustad i uke 10.

Vedtak
-

Referat fra forrige styremøte godkjent

Orienteringssakene tas til etterretning.

Status daglig leder:
- Ulvåsveien: Daglig leder orienterte
om avtalen med Mardahl Maskin AS
og NCC for brøyting/strøing av
Ulvåsveien
- Fornying av sponsoravtaler: OIF har
undertegnet nye avtaler med Coop
Nordvest og Orkland Energi. Daglig
leder skal i forhandlinger med ny
avtale med Orkla Sparebank i de
kommende ukene.
- Ny utstyrsleverandør: OIF har valgt
Umbro som ny utstyrsleverandør for
hele OIF, og lansering av ny
kolleksjon blir onsdag 10 mars.
- Billotteriet: Orienterte om status for
billotteriet per dags dato.
- Medlemsavgift for 2021 er utfakturert
til medlemmene
- Trenersak OIF fotball: Status quo
siden sist
- Årlige møter: Alle avdelinger utenom
anlegg og ski har gjennomført årlige
møter.
- Rent Idrettslag: Karin/Eivind/Anders
presenterte Rent Idrettslag, og at vi
ønsker å utfordre avdelingene i OIF til
å bli rene avdelinger.
Utstyr:
- Orientering utgikk
Politiattester:
- Status quo
Status barneidrett:
- Hege Berg tar kontakt med
avdelingene for å høre om de har
utnevnt noen ansvarlige i sin avdeling
og diskutert det som ble lagt frem på
OIF kvelden
- Gjennomfører møte utover våren
Oppjustering av flerbrukshuset
- Karin Røttereng orienterte om
arbeidet.

3/21

Innkommende saker:
Årsmøte 2021
-

4/21

Vedtak: OIF utsetter årsmøte i OIF fra 26.
mars til 26 mai grunnet korona.

Arbeidsutvalget foreslår for styret at
årsmøte i OIF utsettes fra 26 mars til
26 mai grunnet korona.

Eventuelt
-

Jubileumsår 120 år i OIF i 2021
Prosjekt trapp Ulvåshytta

Orkanger 17.03.2021
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