REFERAT FRA STYREMØTE 10.06.2020
Avdeling
Dato

Hovedlaget
10.06.2020
Kl. 18:00
Sted: Flerbrukshuset
Stein Ove Aanonsen, Tor Bach, Eivind Selven, Oda Sterten, Hermann Lund. Hege
Berg, Karin Røttereng, John Forvik, kari Fossvoll og Anders R. Skjøld (DL)

Tilstede
Meldt fravær
Ikke møtt
Sak nr.

Atle Olav Sognli

Begrunnelse

Vedtak

23/20

Referat styremøte 19.05.2020

Referat fra forrige styremøte godkjent

24/20

Orienteringssaker;
Status korona i OIF:
- Ove A. orienterte om status oppstart
av aktivitet i avdelingene i OIF
Økonomi:
- Tor B presenterte nye
regnskapsrapporter for januar til og
med april måned.
- Tor B presenterte nytt estimert
budsjett for 2020
Politiattester:
- Kari F presenterte status med
politiattester i OIF.
- Alle avdelinger har oppnevnt en
ansvarlig for politiattester, og
avdelingene har generelt god kontroll
på status over sine trenere/lagledere.
Barneidrett:
- Hege Berg presenterte fra temakveld
Barneidrettsansvarlig i regi av
Trøndelag Idrettskrets
- Hege B utarbeider en rollebeskrivelse
for vervet
- Anders R.S oppdaterer
organisasjonsplanen med at alle
avdelinger skal ha en
barneidrettsansvarlig i sin avdeling.
- Neste avdelingsmøte blir kjørt som et
temamøte med avdelingsledere vedr.
barneidrett

Orienteringssakene tas til etterretning.

-

Hovedstyret gir mandat til daglig
leder og kasserer Tor Bach til å
justere budsjettet for 2020 til
årsmøtet 23.06.2020

Utstyr:
- Ingen nytt utstyr kjøpt inn siden siste
- Utstyrsansvarlig tar en runde med
avdelingene før sommeren
Daglig leder:
- Orienterte kort om status Stolpejakten
i Orkland
Strategi:
- Eivind S. presenterer
strategidokumentet kort etter
årsmøtet.

25/20

Innkommende saker:

25-01

Økning i medlemskap for OIF fra 2021
med kr 50,- Arbeidsutvalget foreslår å øke
medlemskontingenten i OIF med kr
50,Ny sats;
Barn: kr 150,Voksen kr 250,-

-

Styret vedtar forslag til økning av
medlemskap for OIF fra 2021.

25-02

Søknad om økonomisk støtte orientering til
nytt tidtakerutstyr
- Orientering ønsker å
oppgradere/fornye sitt tidtakerutstyr.
Det nye systemet vil være berøringsfri
registering ved start, post og mål.
- Kostnad for oppgraderingen beløper
seg til kr 60 000,- Utstyret vil være komplimentert med
det tidtakerutstyret som ski
avdelingen er deleiere i.

-

Styret avslår søknaden fra orientering
med bakgrunn i den økonomiske
usikkerheten OIF står ovenfor med
blant annet flerbrukshuset, og
koronaperioden.
Hovedlaget har tidligere i år avslått
andre søknader om økonomiske støtte
til avdelingene.
Daglig leder kan bistå orientering
med å søke om støtte hos eksterne
aktører.

26/20

Eventuelt
-

Oppmøte i forbindelse med årsmøte
23/06/20 er kl. 18.00

Vedtak

Orkanger 11.06.2020
………………………..
Eivind Selven

.....................................
Ove Aanonsen

...........................................
Tor Bach

....................................
Hege Berg

.............................................
Oda Sterten

………………………………
Hermann Lund

……………………….
Karin Røttereng

……………………………
Kari Fossvoll

…………………………..
John Forvik

………………………
Anders R. Skjøld (DL)

